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รหัสวิชา 3661106 ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการธุรกิจเบือ้ งต้น
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to Business Management

อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช

มคอ. 3

คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาการจัดการธุรกิจ
เบื้องต้น รหัสวิชา 3661106 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้ หมวด
1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ หมวด 4 การ
พั ฒนาผลการเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมิ น ผล หมวด 6 ทรัพ ยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทําหวังว่า มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3661106 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to Business Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาแกน
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/
ษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre(Pre-requisite) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co(Co-requisites)
requisites) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ระบบออนไลน์และห้อง 32303 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
10 กรกฎาคม 2563

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ มี
ความพอเพียง เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของการจัดการธุรกิจ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการธุรกิจ มีความทันสมัยและเท่าทันกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อนํามาวิเคราะห์ใน
การสร้างสรรค์เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติในการทําธุรกิจของตนเองเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่
21
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1.4 ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิดเห็น สามารถแสดงความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากการทําธุรกิจร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ
1.5 ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมกับบุคคลอื่น จากการ
ทํางานกลุ่ม และการพูดคุยกับลูกค้า
2. วัตถุประสงค์
ระสงค์ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจและการจัดการ
ธุรกิจเบื้องต้นที่มีความทันสมัยเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และฝึกทักษะให้นักศึกษาได้
มีโอกาสในการทําธุรกิจของตนเอง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง และยังเป็น
แนวทางในการดําเนินธุรกิจของตนเองหรือการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กิจการแบบเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
จํ า กั ด ลั ก ษณะสภาพแวดล้ อมของธุ ร กิ จ การจั ด การธุ ร กิจ เบื้ องต้น ประเภทและความสํ า คั ญ ของการ
ประกอบการ หลักการจัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ กิจกรรมทางการจัดการธุรกิจด้านการผลิต
การตลาดและแผนการตลาด การเงิน การจัดทําบัญชี การขายและแผนการขาย หลักการดําเนินธุรกิจขนาด
ย่อม การบริหารข้อมูลด้วย
Study the form of business establishment which covers entrepreneur, partnership,
limited company, character of business environment, introduction to business, type and
significance of business procedure, business writing, production management activities,
marketing and marketing plan, finance, accounting, sale and sale plan, small business
process, information system management
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกําหนดวัน เวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ในวันพุธ เวลา
9.00-16.00 น. ณ ห้อง 343 และสามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว Line Facebook e-mail
address ที่แจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม
ณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มี ความซื่อสัตย์สุจ ริต มี วินัย มีความรับผิดชอบ เข้า ใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
อธิบาย ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องและกําหนดให้นักศึกษาอภิปรายตามแนว
ปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม
1.2.1 กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่มีคุณธรรม
จริยธรรมทางธุรกิจมานําเสนอและร่วมกันอภิปราย
1.2.2 ศึกษาจากกรณีตัวอย่างในประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
เบื้องต้น
1.2.3 กําหนดให้นักศึกษาฝึกการทําธุรกิจออนไลน์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ความถูกต้องและการมีคุณธรรม จริยธรรมของการทําธุรกิจออนไลน์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้า วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้า นการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี ด้าน
การจัดการ
2.2.2 บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติ เกม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมอบหมายให้ค้นคว้าหาเนื้อหาเกี่ยวกับการทําธุรกิจหรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
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2.2.3 กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้ไปฝึกการทําธุรกิจออนไลน์
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การนําเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคําถาม
จากกรณีศึกษา
2.3.2 การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค ด้ว ยข้อสอบที่ เน้นหลั ก การและทฤษฎี แ ละการ
ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนําเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
2.3.4 ความถูกต้องของการทําธุรกิจออนไลน์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบ ค้น ประมวลและประเมิน ข้ อมู ลจากหลายแหล่งได้ด้ว ยตนเอง มีความคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่มโดยเน้นให้อธิบายหลักการเหตุผลการจัดการธุรกิจ
เบื้องต้น
3.2.2 การสอนโดยใช้เกม กรณีศึกษาด้านการจัดการในบริบทที่หลากหลาย และนําเสนอหน้าชั้น
เรียน
3.2.3 นัก ศึ กษาค้ นคว้ า วิ เคราะห์ข้ อมูล เกี่ ย วกับ การจั ดการธุร กิ จ ร่ว มกั นอภิ ปราย ผู้ส อนสรุ ป
แนวคิดและบรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าวตลอดจนมอบหมายให้นักศึกษาทํากรณีศึกษาเพื่อฝึกวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา และการนําเสนอผลงาน และการอภิปรายกลุ่ม
3.2.4 กําหนดให้นักศึกษาฝึกการทําธุรกิจออนไลน์
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาจากการเล่นเกม กรณีศึกษา
3.3.2 การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเบื้องต้น
3.3.3 ประเมินจากข้อมูลที่ค้นหา การวิเคราะห์ รายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถาม
ของนักศึกษา
3.3.4 ความถูกต้องของการทําธุรกิจออนไลน์
4. ทักษะความสัมพันธ์
นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทํางานร่ว มกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่า งเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
 4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มที่มีการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเล่นเกม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.2.4 กําหนดให้นักศึกษาฝึกการทําธุรกิจออนไลน์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความถูกต้องของงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.3.2 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเล่นเกม และการตอบข้อซักถามของผู้สอน
4.3.3 สังเกตการณ์การนําเสนอผลงาน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกันและการติดต่อ
ประสานงาน
4.3.5 ความถูกต้องของการทําธุรกิจออนไลน์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ นักศึกษาศึกษาค้ นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
5.2.2 ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
5.2.3 กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมายโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.4 กําหนดให้นักศึกษาฝึกการทําธุรกิจออนไลน์
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5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ความถูกต้องของผลงาน
5.3.4 ความถูกต้องของการทําธุรกิจออนไลน์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชัว่ โมง
3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
1
- หัวข้อการสอน
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
(Offline) แนะนํารายวิชา และความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการฝึกทําธุรกิจออนไลน์ตาม
ความสมัครใจ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของเนื้อหา
รายวิชา และรายละเอียดเกี่ยวกับ
ธุรกิจ
2
- หัวข้อการสอน
(Offline) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับ
ธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ การ
ทํางานเป็นทีม การมีทักษะในการ
สร้างสรรค์ธุรกิจออนไลน์

3

3
- หัวข้อการสอน
(Offline) จริยธรรมทางธุรกิจ
- Learning Outcome

3

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
4.ระบบ WBSC
5. คลิป VDO
6. ใบงานการทําธุรกิจ
ออนไลน์
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
1. PowerPoint
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
2. ระบบ WBSC
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยผู้เรียนศึกษา
3. กรณีศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
4. ใบงานการทําธุรกิจ
ตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ ออนไลน์
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู้ที่
ผู้สอนกําหนด
4. นักศึกษานําเสนอธุรกิจออนไลน์ที่นักศึกษาสนใจทํา
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
1. PowerPoint
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
2. ระบบ WBSC
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์ โดยผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 3. กรณีศึกษา

สอดคล้องกับ
ผูส้ อน
จุดมุง่ หมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.2
ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.5 ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.อภิญญา
1.5
ทหราวานิช
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ผู้เรียนเข้าใจจริยธรรมทางธุรกิจ
และได้ฝึกทักษะการทําธุรกิจ
ออนไลน์ที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ

4
- หัวข้อการสอน
(Offline) รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของเดียว
และห้างหุ้นส่วน)
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจการจัดตั้ง การ
ดําเนินงาน การเลิกกิจการเจ้าของ
คนเดียวและห้างหุ้นส่วน ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และได้ฝึกทักษะใน
การทําธุรกิจออนไลน์แบบห้าง
หุ้นส่วน
5
- หัวข้อการสอน
(Offline) รูปแบบธุรกิจ (บริษัทจํากัด และ
บริษัทมหาชนจํากัด)
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจการจัดตั้ง การ
ดําเนินงาน การเลิกกิจการ การ

จํานวน
ชัว่ โมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์
จากสถานที่จริง ประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ
4. เกมธุรกิจ
5. นักศึกษานําเสนอธุรกิจออนไลน์ที่นักศึกษาสนใจทํา
โดยมีจริยธรรมทางธุรกิจ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ร่วมกันหาคําตอบ นําเสนองาน
และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการ
เจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วน
4. นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์โดยจัดตั้งเป็นรูปแบบ
ห้างหุ้นส่วน

4. ใบงานการทําธุรกิจ
ออนไลน์
5. เกมธุรกิจ

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ร่วมกันหาคําตอบ นําเสนองาน
และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัท
จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
4. นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. กรณีศึกษา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.5 ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

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

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.5 ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชัว่ โมง
แปรสภาพบริษัทที่ถูกต้องตาม
5. ทดสอบย่อย
กฎหมาย และได้ฝึกทักษะในการ
ประกอบธุรกิจออนไลน์
3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
6
- หัวข้
วข้อการสอน
2. วิธสี อนแบบบรรยายในชั้นเรียน
(Offline) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- Learning Outcome
3. ใช้เ รื่ องจริ งหรื อปั ญ หาที่เกิ ดขึ้ นจริ งในการทํ างาน
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิด
ผู้เรียนเข้าใจการจัดตั้ง การ
วิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
ดําเนินงาน การเลิกกิจการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่
การความรู้ ที่ ไ ด้ เ รี ย นกั บ ประสบการณ์ ต รงหรื อ สื บ
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ฝกึ
เสาะหาความรูเ้ พิ่มเติม
ทักษะในการประกอบธุรกิจ
4. นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์
ออนไลน์
7
- หัวข้อการสอน
3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
(Online) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. 2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
- Learning Outcome
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
ผู้เรียนเข้าใจการทําธุรกิจพาณิชย์
และให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความคิด
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยผู้เรียนศึกษา
สร้างสรรค์ และได้ฝึกการทําธุรกิจ
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ออนไลน์
ตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบ
ความรู้ที่ผู้สอนกําหนด
4. นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์

สื่อการสอน

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา

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

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1 1.2 1.3

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชัว่ โมง
8
- หัวข้อการสอน
3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
(Online) ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
- Learning Outcome
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิด
3. แบ่งกลุม่ ผู้เรียนและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับสาระ
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การ
การเรียนรู้ โดยสรุปเป็น Mind Map การเล่นเกม โดย
สื่อสาร การทํางานเป็นทีมในการ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมกันสรุปประเด็นที่
เขียน Mind Map และการเล่น
สําคัญของการเรียนรู้
เกม
4. นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์
3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
9
- หัวข้อการสอน
2. 2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
(Online) การเขียนแผนธุรกิจ
- Learning Outcome
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
3. จําลองสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
โดยผู้เรียนเขียนทํานายสิง่ ที่น่าจะเกิดขึ้น สังเกตและ
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
ทํางานเป็นทีม การสื่อสาร ความ
บันทึกผล อธิบายสิ่งที่สังเกตได้อาจทําการทดลอง
สํารวจหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และนําเสนอผลงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นใน
หน้าชั้นเรียน
การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ของ
ตนเอง
4. นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์
10
- หัวข้
วข้อการสอน
3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
(Online) การเขียนแผนธุรกิจ
- Learning Outcome
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
3. ผู้สอนนําเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้ผู้เรียน เกิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
การคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน ตอบคําถามอย่าง

สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. ใบงานการทําธุรกิจ
ออนไลน์
4. เกม

สอดคล้องกับ
ผูส้ อน
จุดมุง่ หมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. สถานการณ์จําลอง

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.อภิญญา
1.5
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. โจทย์/ประเด็น
ปัญหา
4. แบบทดสอบย่อย

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.อภิญญา
1.5
ทหราวานิช

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ทํางานเป็นทีม การสื่อสาร ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นใน
การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ของ
ตนเอง

จํานวน
ชัว่ โมง

11
- หัวข้อการสอน
(Online) การผลิต
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตสินค้าเพื่อขายออนไลน์ การ
ตัดสินใจ การทํางานเป็นทีม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

3

12
- หัวข้อการสอน
(Online) การตลาด
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะในการทําธุรกิจ
ออนไลน์ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค การทําตลาดออนไลน์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
หลากหลาย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือค้นคว้าเพิ่มเติม
เพื่อหาคําตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด ช่วยกันเลือก
คําตอบที่ดีที่สุด และสรุปคําตอบที่เด่นชัดที่สุด
5. นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์
6. ทดสอบย่อย
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
และให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบ
ความรู้ที่ผู้สอนกําหนด
4. นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

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

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.5 ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

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

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.อภิญญา
1.5
ทหราวานิช

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชัว่ โมง
การตัดสินใจ การแก้ปัญหาในการ
หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบ
ทําธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อ
ความรูท้ ี่ผู้สอนกําหนด และการเล่นเกม
ตนเองและผู้อื่น และการทํางาน
4. นักศึกษาฝึกการทําการตลาดออนไลน์
เป็นทีม
3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
13
- หัวข้
วข้อการสอน
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
(Online) การตลาด
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
- Learning Outcome
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน
ผู้เรียนมีทักษะในการทําธุรกิจ
ออนไลน์ การวิเคราะห์พฤติกรรม
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิด
ผู้บริโภค การทําตลาดออนไลน์
วิเคราะห์และหาทางแก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
การแก้ปัญหาในการทําธุรกิจ
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรงหรือสืบ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
เสาะหาความรู้เพิ่มเติม
ผู้อื่น และการทํางานเป็นทีม
4. นักศึกษาฝึกทักษะการทําการตลาดออนไลน์
14
- หัวข้อการสอน
3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
(Online) การเงินและการบัญชี
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
- Learning Outcome
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
และให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ
คํานวณเกี่ยวกับการเงิน และการ
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยผู้เรียนศึกษา
จัดทําบัญชีธุรกิจออนไลน์ของ
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองให้ถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต
ตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบ
ความรู้ที่ผู้สอนกําหนด

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.อภิญญา
1.5
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. กรณีศึกษา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.5 ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

15
- หัวข้อการสอน
(Online) การเงินและการบัญชี
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
คํานวณเกี่ยวกับการเงิน และการ
จัดทําบัญชีธุรกิจออนไลน์ของ
ตนเองให้ถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต

16

จํานวน
ชัว่ โมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. นักศึกษาฝึกทักษะการวิเคราะห์การเงินและการทํา
บัญชีธุรกิจออนไลน์
5. นักศึกษานําเสนอสินค้าออฟไลน์
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams
3. ผู้สอนนําเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้ผู้เรียน เกิด
การคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน ตอบคําถามอย่าง
หลากหลาย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือค้นคว้าเพิ่มเติม
เพื่อหาคําตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด ช่วยกันเลือก
คําตอบที่ดีที่สุด และสรุปคําตอบที่เด่นชัดที่สุด
5. นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินธุรกิจออนไลน์
สอบปลายภาค

สื่อการสอน

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.5 ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

หมายเหตุ แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

16

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

การอภิปรายกลุ่ม การตอบ
คําถาม การเล่มเกม การ
เขียน Mind Map
การวิเคราะห์กรณีศึกษา
คลิปวิดีโอ ประเด็นข่าว
และการนําเสนอ

การทําธุรกิจออนไลน์และ
ออฟไลน์

ทดสอบย่อยและสอบปลาย
ภาค

วิธกี ารประเมิน

1.1.1, 1.1.4, 2.1.3, การมีส่วนร่วม ความเอาใจ
3.1.1, 4.1.1, 4.1.4 ใส่ ความถูกต้องในการ
อภิปรายกลุ่ม การเล่มเกม
การตอบคําถาม การเขียน
Mind Map
1.1.1, 1.1.4, 2.1.3, ความถูกต้องในการ
3.1.1, 4.1.1, 4.1.4, วิเคราะห์กรณีศึกษา คลิป
5.1.3
วิดีโอ ประเด็นข่าว ความ
น่าสนใจของสื่อที่ใช้นําเสนอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุ่ม
1.1.1, 1.1.4, 2.1.3, ความน่าสนใจของสินค้า
3.1.1, 4.1.1, 4.1.4, ช่องทางการขายออนไลน์
5.1.3
และออฟไลน์ การมี
จริยธรรมในการทําธุรกิจ
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุ่ม ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า
และความถูกต้องของงบ
กําไรขาดทุน
2.1.3, 3.1.1
ความถูกต้องของการตอบ
ทดสอบย่อย
ความถูกต้องของการตอบ
สอบปลายภาค
รวมทัง้ สิน้

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สัปดาห์ที่
1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
15%

สัปดาห์ที่
1-15

15%

สัปดาห์ที่
1-15

20%

สัปดาห์ที่
5,10
สัปดาห์ที่
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10%
40%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อภิ ญ ญา ทหราวานิ ช . (2562). เอกสารประกอบการเรี ย นการจั ด การธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้ น . กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
2.1 กรณีศึกษาด้านการเป็นผูป้ ระกอบการและการประกอบธุรกิจ
2.2 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น ฐานเศรษฐกิจ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ เป็นต้น
2.3 เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- กระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th/
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มคอ. 3
- สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) http://www.sme.go.th/th/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ปาริฉัตร จันโทริ. (2561). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประจวบ เพิ่มสุวรรณ. (2559). ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พีรญา กัณฑบุตร. (2561). การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผู้สอน ความคิดหรือข้อเสนอแนะของผู้สอน จากการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผล
การดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน จากแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินของภาคเรี ยนที่ ผ่า นมา มคอ.5 มาปรับปรุงการจัดการเรีย นการสอนในภาคเรีย น
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้นักศึกษาฝึกทําธุรกิจออนไลน์โดยการเพิ่ม
เทคนิคให้มากขึ้น เช่น การ ออ การทําธุรกิจแบบออฟไลน์ ให้มีความเหมาะสมกับการเรียน Online และ
Offline
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรู้ที่กําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.4 ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชาและการให้คะแนนใน
แต่ละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ
4.6 จากผลงานของนักศึกษาที่ทํากิจกรรมหรือได้รับรางวัล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิ
ทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้ อหาที่ส อน กลยุทธ์ ที่ใ ช้ ในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลั ก สูต ร โดยนํ าผลการประเมิน มา
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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