
  มคอ. 3  

 
 

  รายละเอียดของรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4000114  จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)  

Inspire The Business Thinking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 พ.ย. 64 



มคอ. 3 

 2 

สารบญั 
หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         3  

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
2. จำนวนหน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
8. สถานที่เรียน 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์      4 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

หมวด 3 ลักษณะและการดำเนินการ       5 
1. คำอธิบายรายวิชา 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ 

        นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      6 

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs กับระดับการเรียนรู ้
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs รายวิชากับ PLOs ของหลักสตูร 
3. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา วิธีการสอน และวิธีการประเมิน 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล      12 
1. แผนการสอน 

                2.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      24 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
2. เอกสารและขอ้มูลเสนอแนะ 
3. ทรัพยากรอ่ืน ๆ     

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา    25 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



มคอ. 3 

 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/โรงเรียน   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 4000114  ชื่อรายวิชา  (ภาษาไทย)      จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 

                       (ภาษาอังกฤษ)  Inspire The Business Thinking  
2. จำนวนหนว่ยกิต 
     3 หน่วยกิต  3(2-2-5)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา :   ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักด์ิ   
 4.2  อาจารย์ผูส้อน : 

ผศ.น้ำผึ้ง  ไขวพ้ันธ์ุ A1 095-2499235 namphung_kwa@dusit.ac.th 
ผศ.ดร.กฤษณพร  ประสิทธิ์วเิศษ D1 081-9027955 bye4me@hotmail.com  

ผศ.ดร.จริยะดา  จันทรังษ ี G1 096-5592659 florawork1@gmail.com 

 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที ่1-2 / สำหรบันักศึกษารหัส 65 
 
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     ไม่ม ี
 
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่ม ี
 
8. สถานที่เรียน 
                 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
    ศูนย์การศึกษา นครนายก 
    ศูนย์การศึกษา ลำปาง 
    ศูนย์การศึกษา ตรัง 
    ศูนย์การศึกษา หัวหิน 

mailto:namphung_kwa@dusit.ac.th
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9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     ครั้งที่ 1  วันที ่16  มถิุนายน  พ.ศ.2564 

ครั้งที่ 2  วันที ่22  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีหลักคิดในการสร้างอาชีพและเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบ
อาชีพอิสระ สามารถเขียน Business Model ได้ รู้ถึงวิธีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การเลือกใช้เครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ การบริหารเวลา รวมทั้งมีจิตบริการ มีความรู้ด้านภาษีธุรกิจและ
กฎหมายธุรกิจ  มีการบริหารจัดการการเงินภาคธุรกิจภายใต้ข้อมูลที่มีอย่างจำกัด มีการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล ตลอดจนสามารถวิเคราะหแ์ละการบริหารความเสี่ยงได ้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวชิา 
    2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

2.1.1 พุทธิพสิัย (ความรูท้ี่ได้รับจากการเรียน)  
2.1.1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจทีม่ีต่อการใช้ชีวิตและสามารถนำไป 

ประยุกต์ใชใ้นการวางแผนบริหารจัดการในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการสร้างอาชีพและเป็น
ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระได้  

2.1.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียน Business Model ได ้
2.1.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศ่ึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ได ้    
2.1.2 ทักษะพสิัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช ้IT ที่ไดร้ับจากการเรียน)  

2.1.2.1 มีความสามารถแสวงหาความรูต้ลอดชวีิต เพือ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2.1.2.2 มีความสามารถทำงานรว่มกับผูอ้ื่น สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ สามารถ

บริหารเวลาในการทำงาน รวมทั้งมีจิตบริการ  
  2.1.2.3 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ภายใต้ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดจิิทัล 
2.1.3 จิตพสิัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)   

2.1.3.1 มีวินัย มีความตรงตอ่เวลาและเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตา่งๆ ของ
มหาวิทยาลัยและสังคม 

2.1.3.2 มีจิตบริการ มีความเสียสละและมีทศันคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต  
 
     2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ำเร็จการศกึษาในรายวิชา (CLOs)  
CLO 1:  นักศกึษาสามารถเลอืกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์

คอนเทนต์ให้เหมาะสมกับธุรกจิที่สนใจได ้  
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CLO 2:  นักศกึษาสามารถเลอืกแนวทางในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ จากองค์ความรูท้างด้าน
การตลาด การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน ภาษี กฎหมายธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยงได ้  

CLO 3:  นักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิต มาเป็น
แนวทางในการสร้างอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระได ้  

CLO 4:  นักศึกษาสามารถบริหารจัดการการเงิน และสามารถวางแผนการเงินส่วนบุคคลได ้ 
CLO 5:  นักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ การทำงานเปน็ทีม จิตบริการ และ

การบริหารเวลาในการทำงานได้   
CLO 6:  นักศกึษาสามารถนำเสนอ Business Model ได ้    
 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธบิายรายวิชา 
 ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิตและการสร้างอาชีพ  การเป็นผู้ประกอบการในยุค

เศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ (Gig Economy) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
จิตบริการ การบริหารเวลา การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน ความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 
เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด ภาษี และกฎหมายธุรกิจ 

The importance of the economy to life and create job opportunities; freelancing  
(Gig economy) ; Discover business opportunities; Leadership and Effective working as the 
team; service mind; time management; financial management; financial health; risk 
management; content and media creation techniques; marketing communication 
techniques; taxation and business laws 
 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

75 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 
 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวชิาการแก่นักศึกษาเปน็รายบุคคล 
    3.1 อาจารยป์ระจํารายวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซตส์ํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน หรือ Social Media   
    3.2 ผู้เรียนนัดวันเวลาล่วงหน้าผา่นช่องทางการสื่อสาร หรือมาพบอาจารย์เป็นรายบุคคล หรือกลุ่มตาม 
ความต้องการของนักศึกษา อย่างนอ้ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs กับระดบัการเรียนรู้  
Number CLO Statement Level of Learning 

1 CLO 1:  นักศกึษาสามารถเลอืกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาดและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้เหมาะสม
กับธุรกิจที่สนใจได ้ 

ขั้นที่ 2 ความเข้าใจ 

2 CLO 2:  นักศกึษาสามารถเลอืกแนวทางในการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจ จากองค์ความรูท้างด้านการตลาด การบริหารจัด
การเงิน สุขภาวะทางการเงิน ภาษี กฎหมายธุรกิจ ตลอดจน
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงได ้  

ขั้นที่ 2 ความเข้าใจ 

3 CLO 3:  นักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจที่มีตอ่การใช้ชีวิต มาเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ
และการเป็นผูป้ระกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระได ้ 

ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช ้

4 CLO 4:  นักศึกษาสามารถบริหารจัดการการเงิน และสามารถ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลได้  

ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช ้

5 CLO 5:  นักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
การทำงานเป็นทีม จิตบริการ และการบรหิารเวลาในการ
ทำงานได้ 

ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช ้

6 CLO 6:  นักศกึษาสามารถนำเสนอ Business Model ได ้ ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช ้
 
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs รายวชิากับ PLOs ของหลักสูตร 

Course-Level Learning 
Outcomes 

Program-Level Learning Outcomes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO 1:  นักศกึษาสามารถ
เลือกใช้เครือ่งมือสื่อสารทางการ
ตลาดและเทคโนโลยีในการ
สร้างสรรค์คอนเทนตใ์ห้
เหมาะสมกับธุรกิจที่สนใจได ้

 √    √   

CLO 2:  นักศกึษาสามารถเลอืก
แนวทางในการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจ จากองค์ความรู้
ทางด้านการตลาด การบริหารจัด
การเงิน สุขภาวะทางการเงิน 
ภาษี กฎหมายธุรกิจ ตลอดจน
ความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงได ้  

 √    √   
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Course-Level Learning 
Outcomes 

Program-Level Learning Outcomes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO 3:  นักศกึษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจที่มีตอ่การใช้ชีวิต มา
เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ
และการเป็นผูป้ระกอบการในยุค
เศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระได ้ 

 √    √   

CLO 4:  นักศึกษาสามารถบริหาร
จัดการการเงิน และสามารถวางแผน
การเงินส่วนบุคคลได้  

 √       

CLO 5:  นักศกึษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำ การทำงานเป็นทีม จิต
บริการ และการบริหารเวลาใน
การทำงานได้ 

 √       

CLO 6:  นักศกึษาสามารถ
นำเสนอ Business Model ได ้

 √    √   

 
หมายเหต ุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 
PLO 1 : สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต  
PLO 2 : สามารถวางแผนและการบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได ้ 
PLO 3 : สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  
PLO 4 : สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ที่สะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
PLO 5 : สามารถนำหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
PLO 6 : สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประกอบการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลในวถิีชีวิต

ในยุคดิจิทลั  
PLO 7 : สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคณุภาพ เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ในการ 

แก้ปัญหาตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา  
PLO 8 : สามารถวเิคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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4.3 ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดบัรายวิชา  กลยุทธ์การสอน และกลยทุธก์ารประเมิน 
CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

CLO 1 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปราย
กลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ ก ระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ  (Design 
Thinking) 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู ้
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์     
ต่างๆ ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตาม
โจทยท์ี่กำหนด 
6. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น  ก ารสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผ่านสื่อออนไลน์การใช้ TV on demand การ
ใช้ e-Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 
 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการทำงานเป็น
ทีม 
5. การประเมินการทำกิจกรรมใน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาเขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสาร
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน 

CLO 2 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปราย
กลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ ก ระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ  (Design 
Thinking) 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
3. การประเมินโดยสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการทำงานเป็น
ทีม 
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CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู ้
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์     
ต่างๆ ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตาม
โจทย์ที่กำหนด 
6. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น  การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผ่านสื่อออนไลน์การใช้ TV on demand การ
ใช้ e-Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 
 

5. การประเมินการทำกิจกรรมใน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาเขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสือ่สาร
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน 

CLO 3 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปราย
กลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ ก ระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ  (Design 
Thinking) 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์     
ต่างๆ ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตาม
โจทยท์ี่กำหนด 
6. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น  ก ารสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผ่านสื่อออนไลน์การใช้ TV on demand การ
ใช้ e-Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 
 
 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการทำงานเป็น
ทีม 
5. การประเมินการทำกิจกรรมใน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาเขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสาร
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน 
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CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
CLO 4 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปราย
กลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ ก ระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ  (Design 
Thinking) 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู ้
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์     
ต่างๆ ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตาม
โจทยท์ี่กำหนด 
 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

CLO 5 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปราย
กลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู ้
4. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์     
ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตามโจทย์
ที่กำหนด 
 
 
 
 
 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
3. การประเมินโดยสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 
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CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
CLO 6 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปราย
กลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ ก ระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ  (Design 
Thinking) 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู ้
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์     
ต่างๆ ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตาม
โจทยท์ี่กำหนด 
6. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น  การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผ่านสื่อออนไลน์การใช้ TV on demand การใช้ 
e-Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
 
3. การประเมนิโดยสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการทำงานเป็น
ทีม 
5. การประเมินการทำกิจกรรมใน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาเขียนจากรายงาน 
7. การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 
 

ระบบเศรษฐกิจที่มีต่อ
การใช้ชีวิตและการสร้าง
อาชีพ 
- ความสำคญัของระบบ
เศรษฐกิจ 
- เศรษฐกิจดิจทิัล (Digital 
Economy) 
- เศรษฐกิจแบบอาชีพ
อิสระ (Gig Economy) 
- เศรษฐกิจแบง่ปัน 
(Sharing Economy) 
 
 
 

4 
 
 

1. ผู้สอนปฐมนิเทศรายวิชา แนะนำวิธีการเรียน
การสอนและอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ 
และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนำหนังสือเรียน และ website 
เพิ่มเติม  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงความสำคัญของระบบ
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ 

3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
ยกตัวอย่างข่าว ข้อมูลเศรษฐกิจ บทความ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การอภิปราย เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรยีน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน ์คลิปวีดิโอ 
   3.1 คลิปวีดิโอ เรือ่ง “What is a Gig 
Economy? Benefits and Challenges of 
Gig Workers.”  
(https://www.youtube.com/watch?v=Ac
CBqn2bjdc) 
   3.2 คลิปวีดิโอ เรื่อง “An Animated 
Overview of the Sharing Economy.” 
(https://www.youtube.com/watch?v=yy
7MH9TyZck) 
   3.3 คลิปวีดิโอ เรือ่ง “What’s Next for 
the Sharing Economy?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=DN
BY8yNXGoA) 
 

คณาจารย ์
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DNBY8yNXGoA
https://www.youtube.com/watch?v=DNBY8yNXGoA
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

2 
 

การเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคเศรษฐกิจแบบอาชพี
อิสระ 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคเศรษฐกิจแบบอิสระ 
- ปัจจัยการส่งเสริมเพื่อ
การเติบโตทางอาชีพอิสระ 
- ตัวอย่างของผู้ประกอบ 
การอาชีพอิสระ  
 
 
 
 

4 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงการเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ และให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านคลิป
สัมภาษณ์ตัวอย่างผู้ประกอบการแบบอาชีพ
อิ สระ  (Gig Economy entrepreneur) เพื่ อ
เปิดโลกทัศน์ในการเป็นผู้ประกอบการ  
3. ผู้ เรียนนำความรู้มาสรุป วิเคราะห์ และ
ถ่ ายทอดอย่ างสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ
“Future in My Dream Form”เป็นรายกลุ่ม 
4. มอบหมายงานกลุ่ม ให้ผู้ เรียนฝึกทักษะ
กระบวนการการคิดเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในมหาวิทยาลัย มา 1 อย่าง พร้อม 
อภิปรายร่วมกัน ตอบข้อซักถาม 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน ์คลิปวีดิโอ ผู้ประกอบการ 
Gig Entrepreneur ในปัจจบุัน 
- เรื่อง  “ รูปสวยรวยรส” 
https://www.youtube.com/watch?
v=_p6LCwk-
LeI&list=PLD2bSXV7LLGgCspXmto
BcOIYXrOmzOuZR&index=119 
 4. ใบงานที่ 1 : จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 
ในรูปแบบ “Future in My Dream Form” 
(ส่งในชั่วโมงเรียน) 
 
 
 

คณาจารย ์
 

https://www.youtube.com/watch?v=_p6LCwk-LeI&list=PLD2bSXV7LLGgCspXmtoBcOIYXrOmzOuZR&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=_p6LCwk-LeI&list=PLD2bSXV7LLGgCspXmtoBcOIYXrOmzOuZR&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=_p6LCwk-LeI&list=PLD2bSXV7LLGgCspXmtoBcOIYXrOmzOuZR&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=_p6LCwk-LeI&list=PLD2bSXV7LLGgCspXmtoBcOIYXrOmzOuZR&index=119
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

3 
 
 

การเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคเศรษฐกิจแบบอาชพี
อิสระ 
- จุดประกายธุรกิจด้วย 
Business Model 
- ความหมายและความ 
สำคัญของ Business 
Model ต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
 
 

4 
 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
และฝึกปฏิบัติ การเขียนแผนจำลองธุรกิจ 
Business Model Canvas ให้ผู้ เรียนร่วมกัน
อภิปรายร่วมกัน ตอบข้อซักถาม  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคั ญ  ให้ น ำ เส น อผ ล งาน  ร่ วม กั บ ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปรายร่วมในประเด็น
ที่สำคัญ  
3. มอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
ฝึกทักษะกระบวนการคิดและเขียนแผนจำลอง
ธุ ร กิ จ  Business Model Canvas ใน สิ่ ง ที่
ตัวเองสนใจ 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน ์คลิปวดีิโอ Business Model 
Canvas เรื่อง “Business Model Canvas”  

คณาจารย ์
 
 
 

4 
 
 

การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจ 
- สามารถมองเห็นปัญหา 
- ทักษะการสร้างโอกาส
จากปัญหา 
- การวิเคราะห์ SWOT & 
TOWS 
- รูปแบบของโอกาสทาง
ธุรกิจและแหลง่ที่มาใน
การประกอบธุรกิจ 
- การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจในกระบวนการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

4 
 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงการแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจ 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบการใช้กรณีศึกษา ร่วมกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปรายร่วมใน
ประเด็นที่สำคัญ และนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้ วยตนเอง และการ
วิเคราะหป์ัญหา และโอกาสทางธุรกจิ 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 

คณาจารย ์
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. คลิปวีดิโอ/กรณีศึกษา “เทรนด“์วัยเก๋า”ต่อ
ยอดโอกาสธุรกิจ”  

5 
 

ภาวะผู้นำและการ
ทำงานเป็นทีม  
- การคิดแบบผู้นำ         
- บุคลิกภาพของผู้นำ 

- การพัฒนาภาวะผู้นำ 

- บทบาทของผู้ตามและ
ภาวะผู้นำ 

- การทำงานเป็นทีม 

- ลักษณะของทีมงานที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

- จิตวิทยาในการทำงาน 

- การเข้าใจตนเองและ
การเข้าใจผู้อื่น 
 
 

4 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยให้ดูคลิปวีดิโอแล้วผู้สอนอธิบายถึงภาวะ
ผู้นำและการทำงานเป็นทีม  และให้ผู้ เรียน
ร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นำ
และผู้สอนสรุปผล 
3. จัดกจิกรรมใหผู้้เรียนยกตวัอย่างผู้นำใน
ดวงใจ และร่วมกันอภิปราย 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน ์คลิปวีดิโอ เรื่อง บทเรียนจาก
หนัง-ซีรีส์ ผู้นำที่ดีเปน็ยังไง 
4. แบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นำ 

คณาจารย ์
 
 

6 จิตบริการและการบริหาร
เวลา  
- ความหมายของจิต
บริการ  
- แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัตจิิตบริการ 
- นักบริการแบบมืออาชีพ  
- ความหมายของการ
บริหารเวลา  
- ความจำเป็นในการ
บริหารเวลา  
- เทคนิคในการบริหาร
เวลา 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงจิตบริการและการบริหาร
เวลา และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบการสอนแบบการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ โดยสาธิตให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือใน
การบริหารเวลา 
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
 
 

คณาจารย ์
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

- การบริหารจดัการ
ตนเอง  
- เครื่องมือในการบริหาร
เวลา 
 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน ์คลิปวีดิโอ 
   3.1 คลิปวีดิโอ เรื่อง “เทคนิคการบริหาร
เวลาขั้นเทพ!!” 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZJj
hcI1jBds) 
   3.2 คลิปวีดิโอ เรื่อง “5 วิธีบริหารเวลา
สำหรับคนทำงาน”  
(https://www.youtube.com/watch?v=
3HEc_gWfWlU) 

7 การบริหารจัดการเงิน
ภาคธุรกิจ 
- ความสำคญัของการ
วางแผนลงทุน การจัดสรร 
และมูลค่าธุรกิจ 
- ภาพรวมการวางแผน
ทางการเงิน  
- การจัดหาเงินทุน 
- งบการเงินและ
โครงสร้างเงินทุน 
- Fintech ในธุรกิจยุค
ดิจิทัล 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงการบริหารจัดการเงินภาค
ธุรกิจและให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน 
 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรูด้้วยตนเอง  
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. คลิปวิดีโอ 
  3.1 การบริหารการเงินแบบผู้ประกอบการ 
https://youtu.be/cVxPrVSSpc8 
  3.2 การบรหิารกระแสเงินสด    
https://youtu.be/fgJx_tsypj0  
  3.3 แหล่งเงินทุนสำหรับเริม่ต้นทำธุรกิจ 
https://youtu.be/nLMApN63c78 
  3.4 กรณศีึกษา flash express 
https://youtu.be/OF-T2tOZq-g 
 

คณาจารย์ 
 

https://youtu.be/cVxPrVSSpc8
https://youtu.be/fgJx_tsypj0
https://youtu.be/nLMApN63c78
https://youtu.be/OF-T2tOZq-g


มคอ. 3 

 17 

สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

8 สุขภาวะทางการเงนิ 
- สร้างความมั่งคั่ง 

(Wealth Creation)  
1) การวางแผนการ

ออม 
2) การวางแผนการใช้

จ่ายเงิน 
3) การวางแผนหนี้สิน 

- ปกป้องความมั่งคั่ง 
(Wealth Protection)  

1) การวางแผน
ประกันภัย 

2) การวางแผนภาษ ี
- เพิ่มพูนความมั่งคั่ง 
(WealthAccumulation)  

1) การวางแผนการ
ลงทุน  

2) การวางแผนภาษ ี
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้ สอนอธิบายถึงสุขภาวะทางการเงิน 
ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น TSI 
Money Tools TSI Investment Toolsแ ล ะ
Application Streaming Click2Win และให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบการใช้กรณีศึกษา พร้อมให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นที่
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู ้ 
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ “วางแผนการเงิน : Motion 
Graphic เงินทองต้องวางแผน” 
https://www.set.or.th/set/knowledgeclip
.do?topicId=145&subtopicId=984.  
4. ใบงานที่ 2 : ฝึกทักษะการวางแผนการเงิน 
(ระยะเวลา 2 สัปดาห)์ งานเดี่ยว 
    4.1 ให้นักศกึษาฝึกทักษะการวางแผน
การเงิน โดยใช้เครื่องมือวางแผนทางการเงิน 
(TSI Money tools) 
    4.2 ให้นักศกึษาฝึกทักษะการลงทุนโดยใช ้
Application Streaming 

คณาจารย ์
 

9 ความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยง 
- ความหมายของความ
เสี่ยง 

- ประเภทของความเสี่ยง 

- การบริหารความเสี่ยง 
 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียน 
 
 
 

คณาจารย ์
 

https://www.set.or.th/set/knowledgeclip.do?topicId=145&subtopicId=98
https://www.set.or.th/set/knowledgeclip.do?topicId=145&subtopicId=98
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

- เทคนิคการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรและ
บุคคล 

- เครื่องมือและหลักการ
ของการบริหารความเสี่ยง 

 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบการใช้กรณีศึกษา พร้อมให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นที่
สำคญัที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้  
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน ์คลิปวดีิโอ “การบริหารความ
เสี่ยงตามหลักการ COSO” 

10 การสื่อสารทางการตลาด 
- การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 
- ความหมายของการ
สื่อสารทางการตลาด 
- รูปแบบการสือ่สาร
ทางการสื่อสารทางการ
ตลาด 
   1. Above the Line 
   2. Below the Line 
- กลยทุธ์การสือ่สาร
การตลาด 
    1. กลยุทธผ์ลัก 

2. กลยทุธ์ดึง 
- เครื่องมือในการสื่อสาร
ทางการตลาด 
- การเลือกใช้เครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด 

 

 

 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงการสื่อสารทางการตลาด 
และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ  ด้ วย รู ป แ บ บ การ ใช้ สื่ อ  Youtube 
ประกอบ พร้อมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู ้
3. จัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนนำแนวความคิด
ผลิตภัณฑ์ใน Business Model ที่ได้นำเสนอไว้ 
มาพิ จารณาเพื่ อ เลือกใช้ เครื่องมือสื่ อสาร
ทางการตลาดให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
และเหมาะสมกับธุรกิจ 
4.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองาน 
และร่ วมกั น แลก เปลี่ ยน เรี ยน รู้ ใน ง านที่
มอบหมายให ้
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
 

คณาจารย์ 
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

3. สื่อออนไลน ์คลิปวีดิโอเรื่อง สื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร 
4. สื่อออนไลน ์คลิปวีดิโอเรื่อง ตัวอย่างการ
วิเคราะห์การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด 
กรณีศึกษา สาหร่ายมาชิตะ 
5. ใบงานที่ 3 : การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาด (ส่งในชั่วโมงเรียน) 

11 ดิจิทัลคอนเทนต์และการ
เลา่เรื่อง 
- ดิจิทัลคอนเทนต์ 
(Digital Content) 
- การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์
ในการตลาดธุรกิจ
ออนไลน์ 
- การออกแบบคอนเทนต์
และสื่อ 
- ความสำคญัของการเล่า
เรื่อง   
- องค์ประกอบของการ
เล่าเรื่อง   
- เทคนิคการเล่าเรื่อง  
- การเล่าเรื่องช่วยธุรกจิ
ให้เติบโตได้อย่างไร 
- การเล่าเรื่องในออนไลน์
คอนเทนต์ให้น่าสนใจ 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงดิจิทัลคอนเทนต์และการ
เล่าเรื่อง และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียน  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบการเน้นกระบวนการคิด 
(Thinking Skills) โดยส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  
3. จัดกิจกรรมกลุ่มๆ ละ 5 คน โดยให้ผู้เรียน
ก ำห น ดป ระ เด็ น ที่ จ ะ ใช้ ใน ก ารน ำ เสน อ
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินโฟกราฟิก  เช่น ชื่อหัวข้อ 
ข้อความ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทีม/โทนสี เป็นต้น 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน ์คลิปวีดิโอ 
- คลิปวิดีโอ “5 เทคนคิขั้นเทพ สร้างคอนเทนต์
ยังไงให้ถูกแชร์ในโลกออนไลน”์ 
- คลิปวิดีโอ “ตัวอย่างเทคนิคการเล่าเรื่อง 
Steve Job”  
- คลิปวิดีโอ “ตัวอย่างการเล่าเรือ่งธุรกิจไทย
ประกันชีวิต”  
 
 

คณาจารย ์
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

12 การใช้คอนเทนต์บนสื่อ
โซเซียลมเีดีย 
- การใช้งานคอนเทนต์บน
สื่อโซเซียลมีเดีย 
- ข้อคำนึงในการใช้
ออกแบบสื่อและดิจิทัล
คอนเทนต์ 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงการใช้คอนเทนต์บนสื่อ
โซเซียลมีเดียและให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญด้วยการให้ผู้เรียนผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
เพื่อนำผลิตภัณฑ ์ 
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. ใบงานที่ 4 : การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อ
เสนอผลิตภัณฑ์ (ส่งในชั่วโมงเรียน) 

คณาจารย ์
 

13 ภาษี 
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
- ประกันสังคม 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงรายละเอียดของภาษีแต่ละ
ประเภท และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียนของภาษีแต่ละประเภท 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรูด้้วยตนเอง 
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. ใบงานที่ 5 : การคำนวณภาษี โดยให้
นักศึกษาทำพร้อมกันในห้องเรียน (ส่งในชัว่โมง
เรียน) 
 
 
 

คณาจารย ์
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

14 กฎหมายธุรกิจ 
- ภาพรวมกฎหมายธุรกิจ 
- กฎหมายว่าด้วยซื้อ-ขาย 
- สัญญาจ้างทำของ 
- กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- กฎหมายลิขสิทธิ ์          
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงกฎหมายธุรกิจ และให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบการใช้กรณีศึกษา พร้อมให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นที่
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้  
3. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4. จั ด กิ จก รรมการ เรี ยน รู้  ที่ มี ก ารส ร้ า ง
สถานการณ์จำลองจากเอกสารทางธุรกิจ โดยใช้
หลักกฎหมายนำมาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรยีน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน ์
   3.1 คลิปวีดิโอ “ทำลายสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา กว่า 2 ล้านชิ้น   
https://www.youtube.com/ 
watch?v=i0zZ0GEUCmA 
   3.2 คลิปวีดิโอ “สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ” 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=F6zInEGwYSU 

คณาจารย ์
 

15 จุดประกายความคิดเชิง
ธุรกิจ Business Model 
- จุดประกายความคิดเชิง
ธุรกิจ Business Model 
- สรุปองค์ความรู ้
- นำเสนอผลงาน 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงจุดประกายความคิดเชิง
ธุรกิจ Business Model  
2. การนำเสนอผลงาน Business Model ของ
นักศึกษาทีแ่สดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
เนื้อหาวิชา  
 

คณาจารย ์
 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอน 
และผู้เรียน ทั้งในด้านการประยกุต์ใช้ความรู้ใน
เนื้อหาวิชา การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์และ
การสื่อสารทั้งการเขียนและการพูด 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 

 
2. การประเมนิผลการเรียนรู ้ 

ผลลัพธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ำหนักการ

ประเมนิผล (ร้อยละ) 
CLO 1:  นักศึกษาสามารถเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและ
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์คอนเทนต์
ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่สนใจได ้

1. การถาม-ตอบความรู้ที่ เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และการทำงานเป็นทีม 
5. การประเมินการทำกิจกรรมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
จากการเสนอผลงาน 

25 

 
 

CLO 2:  นักศกึษาสามารถเลอืก
แนวทางในการแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจ จากองค์ความรูท้างด้าน
การตลาด การบริหารจัดการเงิน สุข
ภาวะทางการเงิน ภาษี กฎหมายธุรกิจ 
ตลอดจนความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงได ้  

1. การถาม-ตอบความรู้ที่ เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

10  
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ผลลัพธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ำหนักการ

ประเมนิผล (ร้อยละ) 
 4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

และการทำงานเป็นทีม 
5. การประเมินการทำกิจกรรมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
จากการเสนอผลงาน 

CLO 3:  นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่มีต่อ
การใช้ชีวิต มาเป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
ในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระได ้

1. การถาม-ตอบความรู้ที่ เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และการทำงานเป็นทีม 
5. การประเมินการทำกิจกรรมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
จากการเสนอผลงาน 

10  
 

CLO 4:  นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ
การเงิน และสามารถวางแผนการเงินส่วน
บุคคลได้ 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่ เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

15  

CLO 5:  นักศกึษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
การทำงานเป็นทีม จิตบริการ และ
การบริหารเวลาในการทำงานได้ 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่ เรียนในระหว่าง
การจดัการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

10  
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ผลลัพธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ำหนักการ

ประเมนิผล (ร้อยละ) 
CLO 6:  นักศกึษาสามารถนำเสนอ 
Business Model ได ้

1. การถาม-ตอบความรู้ที่ เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2. การประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และการทำงานเป็นทีม 
5. การประเมินการทำกิจกรรมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
จากการเสนอผลงาน 

30  

รวม   100 
 
รูปแบบการบนัทึกผลการเรียน ☑ A-F   S/U   P  
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
    คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ. (2564). จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย       
สวนดุสติ. 
2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ 
    2.1 ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์. (2561). เส้นทางแห่งผู้นำ. กรุงเทพฯ: เนช่ันบุ๊คส์ 

2.2 ปิยะกัลย ์สินประเสริฐ. (2561). วิธีบรหิารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแตล่ะวัน. กรุงเทพฯ: บี มีเดีย กรุป๊ 
(ประเทศไทย) จำกัด. 
    2.3 Aditya, A. (2020). Top 10 Business Opportunities in Thailand. Retrieved January 22, 
2021, from https://startupinthailand.com/top-10-business-opportunities-in-thailand/ 
    2.4 Zahorsky, D. (2020). Top 10 Business Opportunities. Retrieved January 22, 2021, from 
https://www.thebalancesmb.com/top-ten-business-opportunities-2951185 
    2.5 Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2557). คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ Business Model Generation 
[Business Model Generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers] 
(วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา,แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วีเลิร์น. (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2010). 
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3. ทรัพยากรอืน่ ๆ 
    3.1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา https://www.krisdika.go.th/web/guest/home. 
    3.2 กรมสรรพากร https://www.rd.go.th. 

3.3 เว็บไซต ์
https://www.thumbsup.in.th  
https://www.brandbuffet.in.th/  
https://thestandard.co  

 https://themomentum.co  
https://www.facebook.com/InfoStoryz/ 
https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=calculator_tools&showTitle=Fc

alculator_tools&showTitle=F 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

2.1 การประเมนิจากผลการเรยีนของผู้เรียน  
2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย์  
2.3 การประเมนิผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาจุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ  
2.4 การประเมนิประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line 

3. การปรับปรงุการสอน 
3.1 สัมภาษณน์ักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน  
3.2 มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
3.3 มีการนำผลการประเมินจาก pre-test และ post-test มาปรับปรุงเน้ือหาสาระการเรียนการ 

สอนในครั้งต่อไป  
3.4 มีการนำผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผา่นระบบ On-

line ด้วยระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลยั มาปรบัปรุงการเรียนการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยใช้กระบวนการประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อสอบ และคะแนนสอบ 
ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 
5. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวชิาร่วมกัน  
5.2 การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนำประสิทธิผลของ 

รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจดักิจกรรมในชัน้เรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรยีนรู้ที่ได้รับ 
ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา  

5.3 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

https://www.facebook.com/InfoStoryz/
https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=calculator_tools&showTitle=Fcalculator_tools&showTitle=F
https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=calculator_tools&showTitle=Fcalculator_tools&showTitle=F

