
  มคอ. 3  

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Science and Mathematics in Daily Life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 



มคอ. 3 

มคอ.3  รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559 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. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

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

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนนิการ       5 
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่ 

        นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      6 
               ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา วิธีการสอน และวิธีการประเมิน 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล      9 

1. แผนการสอน 
                2.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      22 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
2. เอกสารและขอ้มูลเสนอแนะ 
3. ทรัพยากรอ่ืน ๆ     

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    23 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 



มคอ. 3 

มคอ.3  รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559 3

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/โรงเรียน   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 

รหัสวิชา 4000112  ช่ือรายวิชา  (ภาษาไทย)      วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
                       (ภาษาอังกฤษ)  Science and Mathematics in Daily Life  

เทียบเคียงรายวิชา 
     รหัสวิชา 4000114  ช่ือรายวิชา  (ภาษาไทย)      จุดประกายความคิดเชิงธรุกิจ 

                       (ภาษาอังกฤษ)  Inspire The Business Thinking  
2. จํานวนหนว่ยกิต 
        4 หน่วยกิต  4(2-4-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :   ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักด์ิ   
 4.2  อาจารย์ผู้สอน : 

ผศ.ดร.จริยะดา  จันทรังษ ี A1 096-5592659 florawork1@gmail.com 

ผศ.นฤมล  โสภารัตนกุล A1 089-7742661 a.naruemol@gmail.com 

อาจารย์ ดร.สุตตมา  แสงวิเชียร  A1 0814084953 suttama.sa@gmail.com 
 ผศ.อภิญญา ทหราวานิช  B1 089-2651929 apta_15@hotmail.com 
 ผศ.นุชฤดี  รุ่ยใหม ่ B1 089-9904910 ajarnsandy@hotmail.com 

ผศ.รติญา  นนธิราช B1 092-3929664 rhatiyanon16@gmail.com 

อาจารย์ภัคระวี  แหวนเพชร B1 089-9631424 Pakrawee_v@hotmail.com 

ผศ.สุรัชนา  ช่วยรอดหมด  C1 089-1849192 suratchana2021@gmail.com 

ผศ.สุภาภรณ์  สมไพบูลย์  C1 081-9254129 supaporn_som@dusit.ac.th 

ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง  C1 089-6912629 k_pakaporn@hotmail.com 

ผศ.ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน D1 085-3355111 tananyaphat@yahoo.com 

ผศ.กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล D1 084-4570440 kanogvanr@yahoo.com 

ผศ.ดร.กฤษณพร  ประสิทธ์ิวิเศษ D1 081-9027955 bye4me@hotmail.com  

ผศ.ดร.ขนิษฐา  ปาลโมกข ์ D1 086-8875262 paobao9@hotmail.com 

ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ LC 089-5544344 np_peatrat@yahoo.com 

อาจารย์กนกวรรณ ไทยประดิษฐTA 086-7399258 k.thaipradit@gmail.com 
ผศ.สัมนา   ติวสันต์  UA 086-7728514 samna_tiw@dusit.ac.th 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1-2 / สําหรับนักศึกษารหัส 63 ลงไป 
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 

       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
        วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

       ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง 
        ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง หวัหิน 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
      16  มิถุนายน  2564 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีหลักคิดในการสร้างอาชีพและเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ
แบบอาชีพอิสระ สามารถเขียน Business Model ได้ รู้ถึงวิธีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์คอน
เทนต์ สามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา การบริหารเวลา รวมท้ังมีจิตบริการ มีความรู้ด้านภาษีธุรกิจและ
กฎหมายธุรกิจ  มีการบริหารจัดการการเงินภาคธุรกิจภายใต้ข้อมูลที่มีอย่างจํากัด มีการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงได้  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
    2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

2.1.1 พุทธิพสิัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)  
2.1.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจทีม่ต่ีอการใช้ชีวิตและสามารถนําไป 

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการสร้างอาชีพและเป็น
ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระได้  

2.1.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียน Business Model ได้ 
2.1.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

ได้     
2.1.2 ทักษะพิสยั (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)  

2.1.2.1 มีความสามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
2.1.2.2 มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา สามารถ

บริหารเวลาในการทํางาน รวมท้ังมีจิตบริการ  
  2.1.2.3 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
ภายใต้ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
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2.1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)   
2.1.3.1 มีวินัย มีความตรงต่อเวลาและเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยและสังคม 
2.1.3.2 มีจิตบริการ มีความเสียสละและมีทศันคติเชิงบวกในการดําเนินชีวิต  

 
     2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
          เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs)   

CLO 1:  นําความคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิต มาหาแนวทางการสร้างอาชีพและ
เป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ  โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้
เหมาะสมกับธุรกิจ      ตรงกับ PLO ข้อ 2 , 6 

CLO 2:  สามารถหาช่องทางและแนวทางในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  ใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ โดยใช้ความรู้ด้านภาษีธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ  เพ่ือวางแผนสุข
ภาวะทางการเงิน โดยวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงได้  ตรงกับ PLO ข้อ 2 , 6 

CLO 3:  สามารถทํางานเป็นทีม  มีการพัฒนาภาวะผู้นํา  ใช้เครื่องมือ/เทคนิคทีใ่ช้ในการบริหาร
เวลาได้ รวมทั้งมีจิตบริการ     ตรงกับ PLO ข้อ 2   

CLO 4:  บริหารจัดการการเงินภาคธุรกิจภายใต้ข้อมูลที่มีอย่างจํากัด และวางแผนการเงินส่วน
บุคคลได้ (รายรับ รายจ่าย การลงทุน การออม และภาษีสว่นบุคคล)   ตรงกับ PLO ข้อ 2 

CLO 5:  สามารถเขียน Business Model ได้  ตรงกับ PLO ข้อ 2 , 6 
 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 

ความสําคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิตและการสร้างอาชีพ  การเป็นผู้ประกอบการในยุค
เศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ (Gig Economy) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 
จิตบริการ การบริหารเวลา การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
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 ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา  

เฉพาะราย 

30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

75 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
   3.1 อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หรือ Social Media   
   3.2 ผู้เรียนนัดวันเวลาล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือมาพบอาจารย์เป็นรายบุคคล หรือกลุ่มตาม 
ความต้องการของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมิน 

CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
CLO 1 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเ รียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนําเสนอเน้ือหาความรู้หน้าช้ันเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์  
ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่
กําหนด 
6. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้างช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนผ่านสื่อ
ออนไลน์การใช้ TV on demand การใช้ e-
Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 

1. การถาม -ตอบความรู้ที่ เ รียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน 
โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและการทํางานเป็นทีม 
5. การประเมินการทํากิจกรรมในการ
ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ พ่ื อ
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาเขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วย
การพูดจากการเสนอผลงาน 

CLO 2 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเ รียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนําเสนอเน้ือหาความรู้หน้าช้ันเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

1 .  การถาม -ตอบความรู้ที่ เ รียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน 
โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมินโดยสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
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CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์  
ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่
กําหนด 
6. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้างช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนผ่านสื่อ
ออนไลน์การใช้ TV on demand การใช้ e-
Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 

4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและการทํางานเป็นทีม 
5. การประเมินการทํากิจกรรมในการ
ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ พ่ื อ
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาเขียนจากรายงาน 
7. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
การพูดจากการเสนอผลงาน 

CLO 3 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเ รียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนําเสนอเน้ือหาความรู้หน้าช้ันเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
4. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์  
ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่
กําหนด 

1 .  การถาม -ตอบความรู้ที่ เ รียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน 
โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 

CLO 4 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเ รียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนําเสนอเน้ือหาความรู้หน้าช้ันเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
 

1 .  การถาม -ตอบความรู้ที่ เ รียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน 
โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
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CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์  
ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่
กําหนด 

CLO 5 1. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเ รียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น 
การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย 
และการนําเสนอเน้ือหาความรู้หน้าช้ันเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
ต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
5. การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอในสถานการณ์  
ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่
กําหนด 
6. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้างช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนผ่านสื่อ
ออนไลน์การใช้ TV on demand การใช้ e-
Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) 

1.  การถาม -ตอบความรู้ที่ เ รียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน 
โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและการทํางานเป็นทีม 
5. การประเมินการทํากิจกรรมในการ
ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ พ่ื อ
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาเขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วย
การพูดจากการเสนอผลงาน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน      

การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

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

4 
 
 

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

3. ผู้สอนใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ
ยกตัวอย่างข่าว ข้อมูลเศรษฐกิจ บทความ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การอภิปราย เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอ 
   3.1 คลิปวีดิโอ เรื่อง “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 เรื่อง “What’s Next for 
the Sharing Economy?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=DN
BY8yNXGoA) 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

2 
 

การเปน็ผูป้ระกอบการใน
ยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพ
อิสระ 
- ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
การเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคเศรษฐกิจแบบอิสระ 
- ปัจจัยการส่งเสริมเพ่ือ
การเติบโตทางอาชีพอิสระ 
- ตัวอย่างของผู้ประกอบ 
การอาชีพอิสระ  
 
 
 
 

4 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงการเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ และให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านคลิป
สัมภาษณ์ตัวอย่างผู้ประกอบการแบบอาชีพ
อิสระ (Gig Economy entrepreneur) เพ่ือ
เปิดโลกทัศน์ในการเป็นผู้ประกอบการ  
3. ผู้ เรียนนําความรู้มาสรุป วิเคราะห์ และ
ถ่ายทอดอย่างสร้ างสรรค์ ในรูปแบบของ
“Future in My Dream Form”เป็นรายกลุ่ม 
4. มอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
กระบวนการการคิดเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการในมหาวิทยาลัย มา 1 อย่าง พร้อม 
อภิปรายร่วมกัน ตอบข้อซักถาม 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอ ผู้ประกอบการ 
Gig Entrepreneur ในปัจจบัุน 
- 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” 
(ส่งในช่ัวโมงเรียน) 
 
 
 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3 
 
 

การเปน็ผูป้ระกอบการใน
ยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพ
อิสระ 
- จุดประกายธุรกิจด้วย 
Business Model 
- ความหมายและความ 
สําคัญของ Business 
Model ต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
 
 

4 
 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
และฝึกปฏิบั ติการเ ขียนแผนจําลองธุรกิจ 
Business Model Canvas ให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายร่วมกัน ตอบข้อซักถาม  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สํ า คัญ  ใ ห้ นํ า เ สนอผลง าน  ร่ ว ม กับกา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปรายร่วมในประเด็น
ที่สําคัญ  
3. มอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
ฝึกทักษะกระบวนการคิดและเขียนแผนจําลอง
ธุรกิจ Business Model Canvas ในสิ่งที่
ตัวเองสนใจ 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอ Business Model 
Canvas เรื่อง “Business Model Canvas”  
 

คณาจารย์ 
 
 
 

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
การสรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  และการ
วิเคราะห์ปัญหา และโอกาสทางธุรกิจ 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

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

5 
 

ภาวะผูน้ําและการ
ทํางานเป็นทีม  
- การคิดแบบผู้นํา         
- บุคลิกภาพของผู้นํา 

- การพัฒนาภาวะผู้นํา 

- บทบาทของผู้ตามและ
ภาวะผู้นํา 

- การทํางานเป็นทีม 

- ลักษณะของทีมงานที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

- จิตวิทยาในการทํางาน 

- การเข้าใจตนเองและ
การเข้าใจผู้อ่ืน 
 
 

4 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยให้ดูคลิปวีดิโอแล้วผู้สอนอธิบายถึงภาวะ
ผู้ นําและการทํางานเป็นทีม และให้ผู้ เรียน
ร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นํา
และผู้สอนสรุปผล 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยกตัวอย่างผู้นําใน
ดวงใจ และร่วมกันอภิปราย 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอ เรื่อง บทเรียนจาก
หนัง-ซีรีส ์ผู้นําที่ดีเป็นยังไง 
4. แบบทดสอบภาวะความเป็นผู้นํา 
 

คณาจารย์ 
 
 

6 จิตบริการและการบริหาร
เวลา  
- ความหมายของจิต
บริการ  
- แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติจิตบริการ 
- นักบริการแบบมืออาชีพ  
- ความหมายของการ
บริหารเวลา  
- ความจําเป็นในการ
บริหารเวลา  

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงจิตบริการและการบริหาร
เวลา และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบการสอนแบบการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ โดยสาธิตให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือใน
การบริหารเวลา 
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- เทคนิคในการบริหาร
เวลา 
- การบริหารจัดการ
ตนเอง  
- เครื่องมือในการบริหาร
เวลา 
 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ 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 การบริหารจัดการเงนิ
ภาคธุรกิจ 
- ความสําคญัของการ
วางแผนลงทุน การจัดสรร 
และมูลค่าธุรกิจ 
- ภาพรวมการวางแผน
ทางการเงิน  
- การจัดหาเงินทุน 
- งบการเงินและ
โครงสร้างเงินทุน 
- Fintech ในธุรกิจยุค
ดิจิทัล 

4 
 

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

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

8 สุขภาวะทางการเงนิ 
- สร้างความมั่งคั่ง 

(Wealth Creation)  
1) การวางแผนการ

ออม 
2) การวางแผนการใช้

จ่ายเงิน 
3) การวางแผนหน้ีสิน 

- ปกป้องความมั่งคั่ง 
(Wealth Protection)  

1) การวางแผน
ประกันภัย 

2) การวางแผนภาษี 
- เพ่ิมพูนความมั่งคั่ง 
(WealthAccumulation)  

1) การวางแผนการ
ลงทุน  

2) การวางแผนภาษี 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงสุขภาวะทางการเ งิน 
ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น TSI 
Money Tools TSI Investment Toolsและ
Application Streaming Click2Win และให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบการใช้กรณีศึกษา พร้อมให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นที่
สําคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
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 สัปดาห์) งานเด่ียว 
    4.1 ให้นักศกึษาฝึกทักษะการวางแผน
การเงิน โดยใช้เคร่ืองมือวางแผนทางการเงิน 
(TSI Money tools) 
    4.2 ให้นักศกึษาฝึกทักษะการลงทุนโดยใช้ 
Application Streaming 
 

คณาจารย์ 
 

9 ความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยง 
- ความหมายของความ
เสี่ยง 

- ประเภทของความเสี่ยง 

- การบริหารความเสี่ยง 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ัน
เรียน 
 
 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- เทคนิคการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรและ
บุคคล 

- เครื่องมือและหลักการ
ของการบริหารความเสี่ยง 

 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบการใช้กรณีศึกษา พร้อมให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นที่
สําคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอ “การบริหารความ
เสี่ยงตามหลักการ COSO” 
 

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

2. กลยุทธ์ดึง 
- เครื่องมือในการสื่อสาร
ทางการตลาด 
- การเลือกใช้เครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด 

 

 

 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงการสื่อสารทางการตลาด 
และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สํ า คัญ  ด้ ว ยรู ปแบบการ ใ ช้ สื่ อ  Youtube 
ประกอบ พร้อมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับสาระ
การเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนนําแนวความคิด
ผลิตภัณฑ์ใน Business Model ที่ได้นําเสนอไว้ 
มาพิจารณาเ พ่ือเลือกใช้ เครื่ องมือสื่อสาร
ทางการตลาดให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
และเหมาะสมกับธุรกิจ 
4.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนําเสนองาน 
และ ร่ วม กันแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ใ น ง านที่
มอบหมายให้ 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 

คณาจารย์ 
 



มคอ. 3 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

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

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

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงดิจิทัลคอนเทนต์และการ
เล่าเรื่อง และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ัน
เรียน  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบการเน้นกระบวนการคิด 
(Thinking Skills) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  
3. จัดกิจกรรมกลุ่มๆ ละ 5 คน โดยให้ผู้เรียน
กํ าหนดประ เ ด็นที่ จ ะ ใ ช้ ในการ นํ า เ สนอ
ผลิตภัณฑ์ผ่านอินโฟกราฟิก เช่น ช่ือหัวข้อ 
ข้อความ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทีม/โทนสี เป็นต้น 
4. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอ 
- คลิปวิดีโอ “5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างคอนเทนต์
ยังไงให้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์” 
- คลิปวิดีโอ “ตัวอย่างเทคนิคการเล่าเรื่อง 
Steve Job”  
- คลิปวิดีโอ “ตัวอย่างการเล่าเรื่องธุรกิจไทย
ประกันชีวิต”  
 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

12 การใชค้อนเทนต์บนสื่อ
โซเซียลมีเดีย 
- การใช้งานคอนเทนต์บน
สื่อโซเซียลมีเดีย 
- ข้อคํานึงในการใช้
ออกแบบสื่อและดิจิทัล
คอนเทนต์ 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงการใช้คอนเทนต์บนสื่อ
โซเซียลมีเดียและให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญด้วยการให้ผู้เรียนผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
เพ่ือนําผลิตภัณฑ์  
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. ใบงานที่ 4 : การจัดทําอินโฟกราฟิกเพ่ือ
เสนอผลิตภัณฑ์ (ส่งในช่ัวโมงเรียน) 
 

คณาจารย์ 
 

13 ภาษี 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
- ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 
- ประกันสังคม 
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงรายละเอียดของภาษีแต่ละ
ประเภท และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ัน
เรียนของภาษีแต่ละประเภท 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. ใบงานที่ 5 : การคํานวณภาษี โดยให้
นักศึกษาทําพร้อมกันในห้องเรียน (ส่งในช่ัวโมง
เรียน) 
 
 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

14 กฎหมายธุรกิจ 
- ภาพรวมกฎหมายธุรกิจ 
- กฎหมายว่าด้วยซื้อ-ขาย 
- สญัญาจ้างทาํของ 
- กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ           
 

4 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย 
โดยผู้สอนอธิบายถึงกฎหมายธุรกิจ และให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในช้ันเรียน 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ด้วยรูปแบบการใช้กรณีศึกษา พร้อมให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นที่
สําคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
4.  จั ด กิจกรรมการ เ รี ยนรู้  ที่ มี ก ารส ร้ า ง
สถานการณ์จําลองจากเอกสารทางธุรกิจ โดยใช้
หลักกฎหมายนํามาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
5. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อออนไลน์ 
   3.1 คลิปวีดิโอ “ทําลายสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา กว่า 2 ล้านช้ิน   
https://www.youtube.com/ 
watch?v=i0zZ0GEUCmA 
   3.2 คลิปวีดิโอ “สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ” 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=F6zInEGwYSU 
 

คณาจารย์ 
 

15 จุดประกายความคิดเชิง
ธุรกิจ Business Model 
- สรุปองค์ความรู้ 
- นําเสนอผลงาน 
 

4 
 

1. การนําเสนอผลงาน Business Model ของ
นักศึกษาที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
เน้ือหาวิชา  
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอน 
และผู้เรียน ทั้งในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
เน้ือหาวิชา การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์และ
การสื่อสารทั้งการเขียนและการพูด 

คณาจารย์ 
 



มคอ. 3 

มคอ.3  รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559 19

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3. ผู้สอนสรุปทบทวนเน้ือหา พร้อมถาม-ตอบ 
ข้อสงสัยในเน้ือหาที่เรียน 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน/Power Point 
2. ระบบ WBSC-LMS 

 
2. การประเมินผลการเรียนรู้  

ผลลัพธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ําหนักการ

ประเมินผล (รอ้ยละ) 
CLO 1:  นําความคิดเก่ียวกับระบบ
เศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิต มาหาแนว
ท า ง ก า ร ส ร้ า ง อ า ชี พ แ ล ะ เ ป็ น
ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบ
อาชีพอิสระ  โดยสามารถเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้
เหมาะสมกับธุรกิจ 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และการทํางานเป็นทีม 
5. การประเมินการทํากิจกรรมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
จากการเสนอผลงาน 

15 

 
 

CLO 2:  สามารถหาช่องทางและ
แนวทางในการแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจ  ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ โดยใช้
ความรู้ด้านภาษีธุรกิจและกฎหมาย
ธุรกิจ  เพ่ือวางแผนสุขภาวะทาง
การเงิน โดยวิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงได้ 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และการทํางานเป็นทีม 
5. การประเมินการทํากิจกรรมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 

20  
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ผลลัพธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ําหนักการ

ประเมินผล (รอ้ยละ) 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
จากการเสนอผลงาน 

CLO 3:  สามารถทํางานเป็นทีม  มี
การพัฒนาภาวะผู้นํา  ใช้เคร่ืองมือ/
เทคนิคที่ ใ ช้ ในการบริหารเวลาได้ 
รวมทั้งมีจิตบริการ 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

15  
 

CLO 4:  บริหารจัดการการเงินภาค
ธุรกิจภายใต้ข้อมูลที่มีอย่างจาํกัด 
และวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ 
(รายรับ รายจา่ย การลงทุน การ
ออม และภาษสี่วนบุคคล)   

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

20  

CLO 5:  สามารถเขียน Business 
Model ได้ 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมนิโดยสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และการทํางานเป็นทีม 
5. การประเมินการทํากิจกรรมในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 
6. การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงาน 
7. การประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
จากการเสนอผลงาน 

30  

รวม   100 
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การแบ่งคะแนน คะแนน CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 วิธีการวัดผล 
คะแนนเก็บ 70 10 15 10 15 20 1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน

ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2. การประเมินจากช้ินงานที่
ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน 
โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน  
3. การประเมินโดยสังเกตการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
4. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการทํางาน
เป็นทีม 
5. การประเมินการทํากิจกรรม
ใ น ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน 
6.  การประ เ มินทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนจาก
รายงาน 
7.  การประ เ มินทักษะการ
สื่อสารด้วยการพูดจากการ
เสนอผลงาน 
 

คะแนน 
ปลายภาค 

30 5 5 5 5 10 ผล ง านและก า รนํ า เ ส นอ
Business Model ของผู้เรียน
ที่ แสดงถึ งการประยุกต์ ใ ช้
ค ว า ม รู้ ใ น เ นื้ อ ห า วิ ช า จุ ด
ประกายความคิดเชิงธุรกิจ 

รวม 100 15 20 15 20 30  
 
หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 

PLO 2  สามารถวางแผนและบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 
PLO 6  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประกอบการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลในวิถี

ชีวิตในยุคดิจิทัล 
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รูปแบบการบนัทึกผลการเรียน ☑ A-F   S/U   P  
 
การประเมินผล ตามเกณฑ์การให้ระดับคะแนนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

เกณฑ์คะแนน เกรด 
85 - 100 A 
79 - 84 B+ 
73 - 78 B 
67 - 72 C+ 
61 - 66 C 
55 - 60 D+ 
50 - 54 D 
0 - 49 F 

ได้รับการอนุมัติให้นักศึกษายกเลิกรายวิชา W 
การประเมินยังไม่สมบูรณ ์ I 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
    คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ. (2564). จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย       
สวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ 
    2.1 ธัญ ธํารงนาวาสวัสด์ิ. (2561). เส้นทางแห่งผู้นํา. กรุงเทพฯ: เนช่ันบุ๊คส์ 

2.2 ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ. (2561). วิธีบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน. 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 ก่ิงหิรัญวัฒนา,แปล). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วีเลิร์น. (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2010). 
 

3. ทรัพยากรอื่น ๆ 
    3.1 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา https://www.krisdika.go.th/web/guest/home. 
    3.2 กรมสรรพากร https://www.rd.go.th. 

3.3 เว็บไซต์ 
https://www.thumbsup.in.th  
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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 
 
     

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 การประเมินจากผลการเรยีนของผู้เรียน  
2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย์  
2.3 การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาจุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ  
2.4 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line 

3. การปรับปรงุการสอน 
3.1 สัมภาษณนั์กศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน  
3.2 มีการวิจัยช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
3.3 มีการนําผลการประเมินจาก pre-test และ post-test มาปรับปรุงเน้ือหาสาระการเรียนการ 

สอนในคร้ังต่อไป  
3.4 มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-

line ด้วยระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย มาปรบัปรุงการเรียนการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยใช้กระบวนการประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ข้อสอบ และคะแนนสอบ 
ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพ่ือนําไปปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาร่วมกัน  
5.2 การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนําประสิทธิผลของ 

รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  

5.3 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
 

 


