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 รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
       1552633 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 

2.  จ านวนหน่วยกิต  
       3 หน่วยกิต  อัตราส่วนการเรียน (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับ 
4.  อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  
       ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี  

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

       ไม่มี  

8.  สถานที่เรียน  

       ห้อง 1209 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

       20 กรกฎาคม 2561 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในพ้ืนฐานของการประกอบธุรกิจ การจัดการ และการ
บริหารงานในการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 

1.2 ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถ
แก้ปัญหาในการด าเนินธุรกิจผ่านบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์ และกรณีศึกษาได้  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะส าคัญของการด าเนินธุรกิจเบื้องต้น การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน

ส านักงานและงานบุคคล การเงิน การบัญชี รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในการประกอบธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้
บทบาทสมมุติและกรณีศึกษาในสถานการณ์ทางธุรกิจ 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  
  ลักษณะของธุรกิจและองค์ประกอบส าคัญในการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การจัดการ การบริหาร
ส านักงาน การบริหารงานบุคคล การตลาด การบัญชีและการเงิน ศึกษาเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ แนว
ทางการด าเนินธุรกิจ ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 Main business characteristics and components in fundamental business operation: 
management, office administration, human resources management, marketing, accounting and 
finance; study different business documents, business conduct guidelines, difficulties of 
business operation, and business code of conduct. 
      
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
  

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การ

ฝึกงาน 

ศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
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3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกนักศึกษาเป็น รายบุคคล  
จ านวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

โดยอาจารย์ผู้สอน ได้ก าหนดช่องทางให้นักศึกษาได้ติดต่อปรึกษางานด้วย ได้แก่ การติดต่อทางโทรศัพท์ ไลน์ 
อีเมล์ และการนัดพบที่ห้องท างาน 
 
 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก

ของการ

ประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตยส์ุจริตต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
 

1) ช้ีแจงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
กฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ และสิ่งที่
ควรประพฤตปิฏิบัติในช้ันเรียน
ให้แก่นักศึกษาก่อนการจัดการ
เรียนการสอน 
2) บูรณาการคณุธรรม จริยธรรม
ในเนื้อหารายวิชา ขณะจัดการ
เรียนการสอน 
3) สรุปการสอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรมในเนื้อหารายวิชา หลัง
การเรยีนการสอน 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรยีนการสอนและการ
แสดงความคดิเห็น 
2) การมีวินัย รู้จัก
รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3) การแสดงออกด้าน
พฤติกรรมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ท้ังกิจกรรม
เดี่ยว คู่ และกลุ่ม 

1-15 10% 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน 
2) มีความรู้ความเข้าใจด้านค าศัพท์ 
ส านวน และไวยากรณ์ในบริบททาง
ธุรกิจ 
3) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทาง
ธุรกิจ 

4) บูรณาการความรูด้้านภาษาอังกฤษ

กับธุรกิจด้านตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Integrative 
Learning) 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม (Active Learning) 
ได้แก่ กิจกรรมเดี่ยว คู่ และกลุ่ม 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล (Individual Study) 

1) การประเมินทุกกิจกรรม 
ได้แก่ ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด  
2) การประเมินจากการฝึก
ปฏิบัติ ได้แก่ การน าเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน 
3) การประเมินผลขณะเรียน 
4) การประเมินผลกลางภาค
เรียน 
5) การประเมินผลปลายภาค
เรียน 

1-15 40% 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม ทันต่อเหตุการณ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
รายวิชา 
2) มอบหมายให้นักศึกษาน าเสนอ

1) ประเมินผลการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน โดยอาจารย์
ผู้สอน ผ่านการสังเกต การ

1-15 35% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก

ของการ

ประเมินผล 
2) คิดสร้างสรรค์ และปรบัใช้องค์
ความรู้อย่างเหมาะสม 
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีระบบ  
4) สังเคราะห์องค์ความรู ้

รายงาน โดยค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ แล้วน าเสนอ
แนวคิดของกลุ่มหน้าห้องเรียน 

ให้ข้อมูลย้อนกลับ และการ
ท างานเป็นกลุ่ม  
2) การทดสอบย่อยด้าน
ทักษะการเขียน 
3) การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในกลุ่มของ
ตนเองและกลุ่มอื่น 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของ
ตนที่มีต่อผู้อื่น 
 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ท้ังงาน
ของตนเองและงานกลุ่ม 
2) ก าหนดให้นักศึกษาวางแผน
และรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง 

1) การสอบถามและสังเกต
โดยผู้สอน การให้ค าชม และ
ให้ค าแนะน า ส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ต่อไป โดยอาจารย์ผูส้อน  
2) การแสดงออกด้าน
พฤติกรรมขณะฝึกปฏิบตัิ 
ได้แก่ การน าเสนองานหน้า
ช้ันเรียน 
3) การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

1-15 10% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและน าเสนอข้อมูลได้ 
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) ค านวณตัวเลข หรือวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงตัวเลขเบื้องต้นได ้
4) ค านวณตัวเลข หรือประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได ้

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติและสารสนเทศ โดยใช้สื่อ
อินเตอร์เนต็ในการสืบค้นข้อมูล  
2) ก าหนดให้นักศึกษาใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการน าเสนองานหน้า
ช้ันเรียน และใช้ในการส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

1) การน าเสนองานท้ังด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และ
การใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) ส่งงานตามช่องทางที่
ก าหนดไว ้

1-15 5% 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน / ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 

(3 ชม.) 

แนะน ารายวิชา วิธีการ
เรียน และเกณฑ์การให้
คะแนน รวมไปถึงเนื้อหา
ในบทที่ 1  
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับธุรกิจ  
● ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 

● เป้าหมายของธุรกิจ 

• แนะน า มคอ. 3 ของ
รายวิชา และปฐมนิเทศ 
โดยอธิบายเนื้อหา
รายวิชา วัตถุประสงค์ 
การจัดการเรยีนการ
สอน กิจกรรม การ
มอบหมายงาน การวดั
และประเมินผล และ
ข้อตกลงในช้ันเรียน 
• บททดสอบก่อนเรียน 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมเดี่ยว 
ให้นักศึกษาอธิบายถึง
ธุรกิจที่มีความสนใจ 
พร้อมท้ังบอกเหตุผลว่า
เหตุใดจึงสนใจ 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สงัเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา   

 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

2 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับธุรกิจ  
● ปัจจัยในการด าเนิน
ธุรกิจ 
● สภาพแวดล้อม
ภายนอกของการประกอบ
ธุรกิจ 
● ประโยชน์ของธุรกิจ 

● แนวโน้มการประกอบ

ธุรกิจในอนาคต 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมเดี่ยว 
ให้แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา   

 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

3 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 2 ประเภทและ
รูปแบบองค์การธุรกิจ 
● การจ าแนกประเภท
ธุรกิจ 
● มูลค่าธรุกิจถาวร 

● การแบ่งประเภทธุรกิจ

ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

ทะเบียนการค้า 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
โดยแบ่งกลุม่ กลุ่มละ  
4-6 คน ให้แสดงความ
คิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับ
ประเภทธุรกิจ 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา   

 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 



6 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน / ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

4 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 2 ประเภทและ
รูปแบบองค์การธุรกิจ  
● รูปแบบองค์การธุรกจิ 

● กิจการเจ้าของคนเดียว 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
โดยแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 4- 
6 คน โดยการหา
บทความที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ทางอินเตอร์เน็ต และ
แสดงความคดิเห็น
ประเด็นเกี่ยวกับรปูแบบ
องค์การธุรกิจ 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา   

 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

5 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 2 ประเภทและ
รูปแบบองค์การธุรกิจ  
● ห้างหุ้นส่วน 

● บริษัทจ ากัด 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมคู่ ให้
แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบองค์การ
ธุรกิจ ถ้าหากนักศึกษา
ต้องการท าธุรกิจ ว่าจะ
เลือกรูปแบบไหน เพราะ
สาเหตุใด 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 
• ทดสอบย่อย       
(สัปดาห์ที่ 5) 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
4. ประเมินจากคะแนน
แบบทดสอบย่อย   

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

6 
(3 ชม.) 

 

บทที ่3 การจัดการ 
● ความหมายและ
ความส าคญัของการ
จัดการ 
● การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
● ระดบัของผู้บริหาร
และทักษะที ่
ส าคัญของผู้บริหาร 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมคู่ ให้
แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการจดัการอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 



7 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน / ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

● หน้าท่ีทางการจัดการ  

7 
(3 ชม.) 

 

บทท่ี 4 การตลาด 
● ความหมายและ
ความส าคญัของการตลาด 
● หน้าท่ีทางการตลาด 
● ความหมายและ
ประเภทของตลาด 
● แนวคิดทางการตลาด 
● การแบ่งส่วนตลาด 
● ส่วนประสมการตลาด 
● วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมคู่ ให้
แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการตลาด 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
ให้ศึกษากรณีศึกษากล
ยุทธ์ส่วนประสม
การตลาด โดยให้เลือก
จากธุรกิจท่ีนักศึกษามี
ความสนใจ และ
วิเคราะหเ์รื่องส่วน
ประสมการตลาด 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

8 
(3 ชม.) 

 

บทท่ี 5 การบริหารการ
ด าเนินงาน 
● การแข่งขันด้วยคณุภาพ 
  - ความหมายของคุณภาพ 
  - ต้นทุนด้านคุณภาพ 
  - แนวคิดการจัดการ
คุณภาพ 
● การจัดการโซ่อุปทาน 
● การจัดการซื้อและจัดหา

เชิงกลยุทธ์ 
● การบริหารสินค้าคงคลัง 
● การจัดการโลจสิติกส ์

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• ศึกษากรณีศึกษา ใน
การบริหารขององค์การ
ที่ประสบความส าเร็จ 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
โดยแบ่งกลุม่ กลุ่มละ  
4- 6 คน น าเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับ
กรณีศึกษาการบริหาร
การด าเนินงาน 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
ให้ศึกษากรณีศึกษากล
ยุทธ์ส่วนประสม
การตลาด โดยให้เลือก
จากธุรกิจท่ีนักศึกษามี
ความสนใจ และ
วิเคราะหเ์รื่องส่วน
ประสมการตลาด 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
4. ประเมินจากคะแนน
แบบทดสอบย่อย   

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 



8 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน / ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 
• ทดสอบย่อย (สัปดาห์
ที่ 8) 

9 
(3 ชม.) 

 

บทท่ี 6 การบริหารงาน
บุคคล 
● ความหมายและ
ความส าคญัของการ
บริหารงานบุคคล 
● หลักการบริหารงาน
บุคคล 
● การวิเคราะห์งาน 
● การวางแผนบุคลากร 
● การสรรหาและการ
คัดเลือก 
● การพัฒนาบุคลากร 
● การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
โดยแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 4- 
6 คน ให้แสดงความ
คิดเห็นว่าการ
บริหารงานบุคคลมี
ความส าคญัอย่างไรบ้าง 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

10 
(3 ชม.) 

 

บทท่ี 7 การเงินและการ
บัญช ี
● ความหมายของการ
บริหารการเงิน 
● ขอบเขตทางการเงินใน
องค์การธุรกิจ 
● เป้าหมายของการ
บริหารการเงิน 
● หน้าท่ีของการบริหาร
การเงิน 
● หลักส าคัญในการ
ตัดสินใจทางการเงิน 
● ตลาดการเงิน 
● จริยธรรมกับการบริหาร
การเงิน 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
โดยแบ่งกลุม่ กลุ่มละ  
4- 6 คน ให้แสดงความ
คิดเห็นว่าการเงิน มี
ความส าคญัอย่างไรบ้าง 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

11 
(3 ชม.) 

 

บทท่ี 7 การเงินและการ
บัญช ี
● การบัญชี 
● ความหมายของการ
บัญช ี

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
โดยแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 4- 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน / ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

● ประโยชน์การบัญชี 
● งวดบัญชีหรือรอบ
ระยะเวลาบญัชี 
● งบการเงิน 

6 คน ให้แสดงความ
คิดเห็นว่าการบัญชีมี
ความส าคญัอย่างไรบ้าง 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 
• ทดสอบย่อย (สัปดาห์
ที่ 11) 
 

โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
4. ประเมินจากคะแนน
แบบทดสอบย่อย   

12 
(3 ชม.) 

 

บทท่ี 8 เอกสารที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ 
● ความหมายของ
เอกสารที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ 
● เอกสารการซื้อขาย
และขั้นตอนการซื้อขาย  
● เอกสารสินเช่ือทาง
การค้า 
● เลตเตอร์ ออฟ เครดิต 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• ศึกษาเอกสารที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ และ
เอกสารการซื้อขาย 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมเดี่ยว 
ให้นักศึกษาสรุปเอกสาร
ที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจว่ามีเอกสาร
อะไรบ้าง และมี
ความส าคญัอย่างไร 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

13 
(3 ชม.) 

 

บทท่ี 9 ผู้ประกอบการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ 
● ความหมายของ
ผู้ประกอบการ 
● การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ 
● แนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ 
● สิ่งจูงใจและอุปสรรค
ในการประกอบธุรกจิ 
● การเตรียมพร้อมเพื่อ
เป็นผู้ประกอบการ  
● การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจ 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมการ
เรียนรูด้้วยตนเองภายใต้
การก าหนดทิศทางและ
ก ากับดูแลของผูส้อน 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมเดี่ยว 
ให้แสดงความคดิเห็นว่า
ผู้ประกอบการคือใคร 
และมีหนา้ท าอะไรบ้าง
ในการขับเคลื่อนธุรกจิ 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 
• ทดสอบย่อย 
(สัปดาห์13) 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
4. ประเมินจากคะแนน
แบบทดสอบย่อย   

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน / ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

• มอบหมายงานกลุ่ม ให้
น าเสนอในสัปดาห์ที่ 15 

14 
(3 ชม.) 

 

บทท่ี 9 ผู้ประกอบการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ 
● คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ 
● จริยธรรมและ
กฎหมาย 
● จริยธรรมธรุกิจและ
การจัดการจริยธรรม 
● คุณค่าจริยธรรมธรุกิจ 
● ปัญหาจริยธรรมใน
ธุรกิจ 
● ธรรมาภิบาล และ
บรรษัทภิบาล 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• ศึกษากรณีศึกษาใน
ด้านจริยธรรมทางธุรกจิ 
 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมเดี่ยว 
ให้แสดงความคดิเห็นว่า
จริยธรรมทางธุรกิจมี
ความส าคญัอย่างไร 
พร้อมยกตัวอย่าง 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น 
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 1. ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 
 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

15 
(3 ชม.) 

 

● การน าเสนอบริษัท
แบบจ าลองสถานการณ์
ธุรกิจ (Business 
Simulation) 
● สรุปและทบทวน
บทเรียน 
 

• ทบทวนความรู้เดิมของ
นักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
• จัดกิจกรรม Active 
Learning กิจกรรมกลุม่ 
โดยแบ่งกลุม่ กลุ่มละ  
4- 6 คน น าเสนอ
แผนงานทางธุรกิจ จาก
ธุรกิจจ าลองที่นักศึกษา
สนใจ (สั่งงานในสัปดาห์
ที่ 13) 
• ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในช้ันเรียน 
 

• มคอ. 3 รายวิชา
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น  
• คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด์  
• เอกสาร
ประกอบการเรียน 

1. ประเมินจากการ
น าเสนองาน 
2. ประเมินจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
 
 

อ.ธนัญภัสร ์

ศรีเนธิยวศิน 

16 
(2 ชม.) 

 

• สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 

- คะแนนระหว่างภาค  ร้อยละ 70 
- แบบทดสอบย่อย     20% 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน  10% 
- การท างานในชั้นเรียนและการน าเสนอ   25%  
- การน าเสนองาน (บริษัทจ าลอง)    15% 

- คะแนนปลายภาค  ร้อยละ 30 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

  
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  ต าราและเอกสารหลัก 

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น. , 
2557.  เชียงใหม่ : สันติภาพแพ็คพริ้นท์.  

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ. 2553. กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

พรพรหม พรหมเพศ. ธุรกิจเบื้องต้น. 2551. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ท้อป. 
 
2.  เอกสารและขอมูลส าคัญ 
       -   
3.  เอกสารและขอมูลแนะน า  
     -  ต าราภาษาไทย การประกอบธุรกิจเบื้องต้น ธุรกิจเบื้องต้น และผู้ประกอบการ เป็นต้น  

-  แหล่งค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
-  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดย 
 - การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  - ผลการเรียนของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายและการสอบ 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน  
- ผลที่ได้จากการท าโครงงานย่อย 

3.  การปรับปรุงการสอน  
น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน

การสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี ้
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- การวิจัยชั้นเรียน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน  
  การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา ดังประเด็นต่อไปนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ

ท างาน 

คะแนนสอบ งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(แบบฝึกหัด โครงงาน 

รายงาน) 

การน าเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข/ 
การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณธรรม จริยธรรม     
ความรู้     
ทักษะทางปัญญา     
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
- ปรับกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

 


