รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 3572209 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเป็นผู้ประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Entrepreneurship

อาจารย์ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63)
คานา
การจั ดทา มคอ.3 ในครั้งนี้ เป็ น ส่ วนหนึ่งของวิช า 3572209 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเป็ น
ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurship) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสทางธุรกิจ หลักทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ
การบริหารและการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์การ ลักษณะของ
ธุรกิจในประเทศไทย จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ ผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง เพื่ อให้ ผู้ เรียนได้ แนวทางในการจัด การเรียนรู้ทฤษฎี และกรณี ศึก ษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรี ยน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิม่ เติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข
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สารบัญ
หมวด
1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
5
5
6
9
15
16
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3572209 ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทของรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล
อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข ตอนเรียน A1.1 , A1.2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
22 มิถุนายน 2563
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ลักษณะ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้ง
มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้หลักทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ ในสาระสาคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารและการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การ
จัดรูปแบบองค์การ ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมึฐานความรู้เป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้เดิม
สามารถบูรณาการความรู้การเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของ
ธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ หรือนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้มีความทันสมัยในเนื้อหารายวิชาที่สอน
2. เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียน
3. เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้านและสถานการณ์ปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสทางธุรกิจ หลักทฤษฎีและการปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารและการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การ
จัดรูปแบบองค์การ ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทย จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบ
ของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม
Characteristics, aspects of Entrepreneurships, looking for business opportunity,
theories and practices in business entity management, business establishment, production
and service, capital investment, financial management, business conduct, law and
environment concerns
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ช.ม.
สอนเสริมตามความ
ต่อภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
 2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
3. มีจิตสานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม และมโนธรรม
ที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว
 4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นให้เข้าชั้นเรียนและการทากิจกรรมและมีความตรงต่อ
เวลา
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม
3. ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ทั้ง
ต่อตน ต่อผู้อื่น ไม่ทาการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มี ค วามพร้ อ มเพรี ย งและความตรงต่ อ เวลาในการเข้ า ชั้ น เรี ย นพร้ อ มทั้ งส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ผู้สอนกาหนด
2. การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายและการตอบข้อซักถาม
หน้าชั้นเรียน
3. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียนด้าน
การประกันภัย และการวางแผนการประกันภัย
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2. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการประกันภัย
3. มีความรู้เกี่ยวกับ ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทางด้านการประกันภัยกับความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิคการประกันภัย และวิธีการประกันภัย
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้ นั กศึกษาทาการศึกษาและปฏิบัติจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติได้จริง
2.3 การประเมินผล
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบอัตนัย
2. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถสืบค้นจาแนกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 2. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางการเงิน
3.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้ นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิค และวิธีการประกันภัย
2. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการศึกษาและปฎิบัติจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้
จริง
4. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในศาสตร์วิชาชีพทางด้านการประกันภัยมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. กาหนดให้นักศึกษามีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมภายนอกห้องเรียนผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย
2. กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันภัย
3. กาหนดให้นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50 จากผู้เข้าสอบทั้งหมดได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/
ตัวแทนประกันภัย
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้า งสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 2. มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ ม และสามารถแสดงภาวะผู้ นาผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 3. มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางหนั งสื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างธุ ร กิ จ ทางเว็ ป ไซด์ หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. งานที่ ได้รั บ มอบหมาย มี การตรวจให้ คะแนน และมีข้อเสนอแนะทุก ครั้ง พร้อมทั้ งส่ งคืน ให้
นักศึกษาได้ทาการแก้ไขในครั้งต่อไป เป็นการทาสอบความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความ
เพียรพยายาม และมีจิตสานักแยกแยะความถูกต้องได้
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจ
 2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
 3 . ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร เพื่ อ อ ธิ บ า ย แ ล ะ ส ร้ า งค ว า ม เข้ า ใจ ก า ร เขี ย น ร า ย งา น แ ล ะ
การนาเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางหนั งสื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างธุ ร กิ จ ทางเว็ ป ไซด์ หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากงานที่นาเสนอในแต่ละสัปดาห์โดยดูจากเทคนิควิธีการนาเสนอทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

1
- หัวข้อการสอน
(Online) ความรู้เบื้องต้นการเป็น
ผู้ประกอบการ

จานวน
ชั่วโมง
3

- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเป็นผู้ประกอบการ

2
- หัวข้อการสอน
(Online) ลักษณะ คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้ ส อนแนะน าตนเอง พร้ อ มอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิช า
1. สื่อ PowerPoint
จุดมุ่งหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล แนะนา
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ความรู้
เบื
้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
ตารา หนังสือ และเว็บไซต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
3. วิดีโอ
2. ผู้ ส อนเปิ ด วิ ดี โ อเกี่ ย วกั บ ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบ
4. ระบบ WBSC, MS Term
ผลสาเร็จให้ผู้เรียนดู และร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อ หาโดยใช้สื่อ การสอนที่เหมาะสม
ตามแผนการสอนประจ าสั ป ดาห์ ผ่ า นระบบ WBSC, MS
Term
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์ และส่งตามเวลาที่กาหนด
5. ผู้ ส อ น ม อ บ ห มาย งาน ให้ ผู้ เ รี ย น รวบ รวม ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาที่เรียนแต่ละสัปดาห์
1. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมาโดยผู้สอนและผู้เรียน
1. สื่อ PowerPoint
ร่วมกันอภิปรายการเป็นผู้ประกอบการสัปดาห์ที่แล้ว
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง คุณสมบัติ
ของผู
้ประกอบการ
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อ หาโดยใช้สื่อ การสอนที่เหมาะสม
3. ระบบ WBSC, MS Term
ตามแผนการสอนประจ าสัป ดาห์ และเปิ ดโอกาสให้ ผู้เรีย น
ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ในบางประเด็น ผ่านระบบ WBSC, MS Term
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นผู้ประสบผลสาเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ กลุ่มละ 5-7 คน ส่งตามเวลาที่กาหนด
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรวบรวมศัพท์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1, 3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

1

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

3
- หัวข้อการสอน
(Online) ลักษณะ คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถอภิปรายการเป็น
ผู้ประกอบการ

3

4
- หัวข้อการสอน
(Online) การมองหาโอกาสทางธุรกิจ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถอธิบายวิเคราะห์
ปัญหาและโอกาสของ
ผู้ประกอบการได้

3

5
- หัวข้อการสอน
(Online) หลักทฤษฎีและการปฏิบัตขิ อง
การจัดการธุรกิจ การจัดตั้ง
ธุรกิจ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการการจัดตั้ง
ธุรกิจ สามารถตัดสินใจ
รูปแบบในการจัดตั้งธุรกิจได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาที่เรียนแต่ละสัปดาห์
1. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมาโดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันอภิปราย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ผ่านระบบ WBSC, MS Term
2. นักศึกษานาเสนอรายงานผู้ประกอบการที่ผู้ประสบ
ผลสาเร็จในการประกอบธุรกิจ กลุ่มละ 5-7 คน
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์ และส่งตามเวลาที่กาหนด
1. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมาโดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อเฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้ว ผ่าน
ระบบ WBSC, MS Term
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา โดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
ตามแผนการสอนประจ าสัป ดาห์ และเปิ ดโอกาสให้ ผู้เรีย น
ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ในบางประเด็น
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์ และส่งตามเวลาที่กาหนด
1. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมาโดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อเฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้ว ผ่าน
ระบบ WBSC, MS Term
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ ผู้เรียนทาแบบฝึกหั ดทบทวน
ท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์ และส่งตามเวลาที่กาหนด
3. ผู้ ส อ น ม อ บ ห ม าย งาน ให้ ผู้ เรี ย น รว บ รวม ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาที่เรียนแต่ละสัปดาห์

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง คุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการ
3. วีดีโอ
4. สืบค้นข้อมูลใน website
5. ระบบ WBSC, MS Term

1,3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ
3. เอกสารการสรุปภาวการ
ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน สถานการณ์การเงิน
4. สืบค้นข้อมูลใน website
5 วีดีโอ
6. สื่อ WBSC, MS Term

1,3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การสร้าง
ธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจ
3. ระบบ WBSC, MS Term

2,3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

6
- หัวข้อการสอน
(Online) การจัดรูปแบบองค์การ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถจัดรูปแบบองค์กร
ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่จัดตั้งได้

3

1. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมาโดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อเฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้ว ผ่าน
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา โดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
ตามแผนการสอนประจ าสัป ดาห์ และเปิ ดโอกาสให้ ผู้เรีย น
ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ในบางประเด็น ผ่านระบบ WBSC, MS Term

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้าง
ธุรกิจ และการจัดตั้งธุรกิจ
3. ระบบ WBSC, MS Term

2

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

7
- หัวข้อการสอน
(Online) ลักษณะของธุรกิจในประเทศ
ไทย
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ลักษณะของธุรกิจในประเทศ
ไทย

3

1. ทบทวนเนื้ อ หาบทเรี ย นที่ ผ่ า นมาโดยผู้ ส อนและ
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้ ว
ผ่านระบบ WBSC, MS Term
2. ผู้เรียนฝึกการจนกระทั่งสิ้นภาคเรียนและสรุปผลส่ง
เป็นรูปเล่มรายงานในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้าง
ธุรกิจ และการจัดตั้งธุรกิจ
3. ระบบ WBSC, MS Term

1,3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

8
- หัวข้อการสอน
(Online) การบริหารเงินทุนและการ
ระดมทุน
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถมีความรู้และ
เข้าใจ การบริหารเงินทุนและ
กระบวนการการระดมทุน

3

1. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมาโดยผู้สอนและผู้เรียน 1. สื่อ PowerPoint
ร่วมกันอภิปราย
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การการบริหาร
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อ หาโดยใช้สื่อ การสอนที่เหมาะสม เงินทุนและการระดมทุน
ตามแผนการสอนประจาสัปดาห์ และเปิดโอกาสให้ ผู้เรีย น 3. วิดีโอ
4. ระบบ WBSC, MS Term
ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ในบางประเด็น ผ่านระบบ WBSC, MS Term
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทารายงานการวิเคราะห์
ต้นทุนธุรกิจที่ตนเองสนใจ กลุ่มละ 4-7 คน
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์ และส่งตามเวลาที่กาหนด
5. ผู้ ส อ น ม อ บ ห มาย งาน ให้ ผู้ เ รี ย น รวบ รวม ศั พ ท์

2

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

11

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63)
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

9
- หัวข้อการสอน
(Online) การบัญชีและต้นทุน
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
การวิเคราะห์ทางการบัญชี
และต้นทุน

10
(Offline)

จานวน
ชั่วโมง
3

- หัวข้อการสอน
ฝึกปฏิบัติการบัญชีและ
ต้นทุน
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปคานวณ
ต้นทุนสินค้าได้

11
- หัวข้อการสอน
(Offline) การบริหารการผลิต
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถรู้วธิ ีการการ
บริหารการผลิต กระบวนการ
ผลิตี่มีประสิทธิภาพท

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาที่เรียนแต่ละสัปดาห์
1. ผู้เรียนนาเสนอรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย
มีการซักถาม และร่วมอภิปรายของเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ
อาจารย์ผู้สอน
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์ และฝึกปฏิบัติการคิดต้นทุนสินค้า
ส่งตามเวลาที่กาหนด ผ่านระบบ WBSC, MS Term
3. ผู้ ส อนมอบหมายงานให้ ผู้ เ รี ย น รวบรวมศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาที่เรียนแต่ละสัปดาห์
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทารายงานการวิเคราะห์
ต้นทุนธุรกิจที่ตนเองสนใจ กลุ่มละ 4-7 คน
5. เชิญวิทยากรบรรยาย
1. ผู้เรียนนาเสนอแบบฝึกหั ด ฝึกปฏิบั ติ ก ารคิดต้นทุ น
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์ และส่งตามเวลาที่กาหนด
3. ผู้เรียนฝึกฝึกปฏิบัติการคิดต้นทุนสินค้าและสรุปผลส่ง
เป็นรูปเล่มรายงานในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
4. เชิญวิทยากรบรรยาย
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อ หาโดยใช้สื่อ การสอนที่เหมาะสม
ตามแผนการสอนประจ าสัป ดาห์ และเปิ ดโอกาสให้ ผู้เรีย น
ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ในบางประเด็น
2. ผู้ ส อ น ม อ บ ห มาย งาน ให้ ผู้ เ รี ย น รวบ รวม ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาที่เรียนแต่ละสัปดาห์

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่ อ ง ต้ น ทุ น
สินค้า
3. ซอฟต์แวร์ฝึกปฏิบัติการคิดต้นทุนสินค้า
4. ระบบ WBSC, MS Term

2,3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

1. ซอฟต์แวร์ฝึกปฏิบัติการคิดต้นทุนสินค้า
2. ระบบ WBSC, MS Term

2, 3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การบริหาร
การผลิต
3. ระบบ WBSC, MS Term

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข
2

12

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63)
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

12
- หัวข้อการสอน
(Offline) การเป็นผู้นากับการเป็น
ผู้ประกอบการ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
การนาความรู้การเป็น
ผู้ประกอบการนามาเขียนแผน
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

3

13
- หัวข้อการสอน
(Offline) จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของ
ธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในการการเป็นผู้นากับการเป็น
ผู้ประกอบการ ที่มี
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ รู้
กฎหมายธุรกิจและ ผลกระทบ
ของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม
14
- หัวข้อการสอน
(Offline) คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ผู้ประกอบการ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ผู้ประกอบการ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา โดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
ตามแผนการสอนประจ าสัป ดาห์ และเปิ ดโอกาสให้ ผู้เรีย น
ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ในบางประเด็น
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบทเรียนประจาสัปดาห์ และส่งตามเวลาที่กาหนด
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรวบรวมศัพท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาที่เรียนแต่ละสัปดาห์
4. เชิญวิทยากร
1. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมาโดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อเฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้ว
2. เปิดโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปราย

1. บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ สื่ อ การสอนที่ เหมาะสมตาม
แผนการสอนประจาสัปดาห์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
แสดงความคิดเห็ น รวมทั้ งให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในบาง
ประเด็น
2. ผู้เรียนรวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเนื้อหาที่เรียนแต่
ละสัปดาห์มานาเสนอเป็นแผนภาพที่มีความสอดคล้องกันทา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเขียน
แผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
3. วีดีโอ
4. ระบบ WBSC, MS Term

1, 2, 3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน การเป้ น ผู้ น า
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การสืบค้นข้อมูลจาก Website
4. ระบบ WBSC, MS Term

1,2,3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

1. สื่อ PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเป็ น
ผู้ประกอบการ
3. การสืบค้นข้อมูลจาก Website
4. ระบบ WBSC, MS Term

1,2,3

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

13

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63)
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

15
ประมวนความรู้รวบยอด
(Offline)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรม กลุ่มละ 5-7 คน
เปิ ดโอกาสให้ ผู้เรีย นซัก ถาม แสดงความคิดเห็ น รวมทั้ งให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในบางประเด็น

สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint
2. ระบบ WBSC, MS Term

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1, 2, 3

ผู้สอน

รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

หมายเหตุ : แผนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

14

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
1. งานและ

กิจกรรมที่
มอบหมาย

1.1.1, 1.1.3, 4.1.1,
5.1.2

2. งานกลุ่ม

3.1.2, 3.1.3, 4.1.2,
5.1.2,5.1.3

3. สอบวัดผล

2.1.2, 2.1.3, 5.1.2

ปลายภาค

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
20 %

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม
(เกณฑ์ประเมินวัดจาก
จานวนครั้ง
1. การส่งงาน
2. การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน)
1. ความรับผิดชอบต่อ
3, 11, 15
ตนเองและส่วนรวม
(เกณฑ์ประเมินวัดจากการ
ส่งงานตามกาหนด และ
จานวนครั้งในการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมกลุ่มและ
การนาเสนองานกลุ่ม)
2. ความรู้ความเข้าใจในการ
การเป็นผู้ประกอบการมา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
(เกณฑ์ประเมิน ความ
ถูกต้องของผลงานกลุ่ม)
ความรู้ความเข้าใจในการ
16
เป็นผู้ประกอบการ

40 %

40 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, (2562). การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน. (2557). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
http://www.set.or.th
http://www.tsi-thailand.or.th
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 63)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การฝึกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ และแบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจาภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอนสารสนเทศทาง website ของอาจารย์ผู้สอน
- เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Learning เช่น ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- สังเกตการเข้าเรียนและพฤติกรรมการเรียน
- พิจารณาจากข้อบกพร่องจากการทารายงานและคะแนนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันทุกปีการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
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