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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยผู้ประกอบการ/คณะบริหารธุรกิจ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship) 

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

 วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  และทีมคณาจารย์ 
 อาจารย์ผู้สอน   ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  และทีมคณาจารย์ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่  1/2560  ชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 ไม่มี 
8.  สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวความคิด (Mindset) และ ชุดทักษะ (Skill set) ทางด้านการ
ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship: IDE) 

2. เพื่อให้นักศึกษาริเร่ิมสร้างสรรค์ผ่านการท าโครงการจริงเพื่อสามารถปฏิบัติในเชิงธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อให้นักศึกษาผ่านกระบวนการและได้รับประสบการณ์ ของ IDE ผ่านขั้นตอน 24 
ขั้นตอน  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการคิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับ 24 

ขั้นตอน 
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการริเร่ิม การค้า

หา สร้างสรรค์ ประเมิน โอกาสในการประกอบการที่ใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน  
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและโอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและ
หนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติ
ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

- - ศึกษาด้วยตนเอง  
90 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห ์
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความอดทน  
3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
4) มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 

1.2 วิธีการสอน  
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่มี

คุณธรรม จริยธรรม 
2) สอนให้นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
3) สอนให้นักศึกษาเคารพต่อกฎ ระเบียบ ในการเรียนและการสอบ 
4) สอนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา   
2) ประเมินผลจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 
3) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมที่แสดงออกในการเรียนและการสอบ 

 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
      ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การสังเกต ปัญหาของผู้ประกอบการ 

เข้าใจถึง 24 ขั้นตอนในการประกอบการ การทดสอบและค้นหาโอกาส เพื่อเข้าใจถึงการค้นหาแนวคิด
และแนวทางในการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการ
พัฒนาแนวคิดดังกล่าวให้ออกมาเป็นรูปธรรม  

2.2   วิธีการสอน 
        การบรรยายโดยใช้สื่อน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint ประกอบและ  iHybrid Learning ใช้
กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน การซักถาม/ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง/แสดงความคิดเห็น 
ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมและอ่านงานที่มอบหมายเพื่อมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้โดย
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กิจกรรมโครงการ (Project-based Learning) การเรียน รู้ผ่ าน เค รือข่ ายอิน เทอร์เน็ จ  (Online 
Learning/Internet-based Learning) การรายงานกและการน าเสนอรายงานโครงการของนักศึกษาใน
ชั้นเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากรายงานการอ่านและการวิเคราะห์กรณ๊ศึกษาของนักศึกษาที่จัดท าส่ง ประเมินจาก

การน าเสนอโครงการที่ได้รับมอบหมายหน้าห้องเรียนของนักศึกษา การแสดงศักยภาพในการ
วิเคราะห์และประยุกต์ในห้องเรียน ตามสาระในบทเรียน การแสดงศักยภาพในการค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินผลจากกิจกรรมประจ าอาทิตย์ และโครงการของนักศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
1) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 

1) บรรยายเพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา 
2) ตั้งประเด็นค าถามให้นักศึกษาตอบ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2) ประเมินผลจากกิจกรรมประจ าอาทิตย์ และโครงการของนักศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
        4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ  
4.2  วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลออนไลน์ในหัวข้อในด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
       4.3  วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

การค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ Active-Learning 
และ Youtube เป็นต้น การน าเสนอข้อมูลเชิงสถิติและการน าเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย โดยเสนอเป็น
กราฟแบบต่างๆ แสดงค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแรกมคอมพิวเตอร์ในการท างาน  
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       5.2 วิธีการสอน 
                       มีการน าบทเรียน Upload ไว้ใน iHybrid Learning ของ Website มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มอบหมายให้ท ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
โดยให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้องและมีการใช้เคร่ืองมทือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
น าเสนอรายงาน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม   
2) ประเมินจากรายงานการเขียน และการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของ

นักศึกษารายบุคคลจากงานที่มอบหมาย  เพื่อน าเสนอรายงานหน้าชั้น 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 แนะน าคอร์ส การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ 
(Assignment Exploration) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

2 การสังเกต (Observation)   3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

3 การค้นหา (Exploration) และ
ปัญหาของผูป้ระกอบการ 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point  

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

4 การหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
(Interviewing) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

 

5 การสร้างไอเดีย 
(Ideation) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

6 ใครคือลูกค้าของคุณ?  
(Who is your customer?) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

7 การสร้างตัวละครสมมุตของลูกค้า 
(Persona) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

8 อะไรที่ลูกค้าคน้หา? 
(What is your customers 
seeking?) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

9  ประสบการณ์ของลูกค้า 
(Customer Journey) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

10  ลูกค้าหาคุณได้อย่างไร? 
(How do they find you?) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

11  ท าอย่างไรถึงจะท าเงินได้  
(How do you make money?) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

12 ท าและทดสอบสมมุติฐาน 

(Making and Testing 
Assumptions)  

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
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มคอ. 3 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

 (Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

13 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(MVP and Prototyping) 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

14 ท าอย่างไรในการขยายตัว 
(How do you scale?) 

 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

15 กระบวนการน าเสนอและการ
น าเสนอโครงการ 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

16 การแข่งขันโครงการประกวด
โครงการการสร้างนวัตกรรมใน
ชุมชนห้วยขวาง 

3 บรรยาย อภิปราย และร่วมกัน
วิเคราะหป์ระเด็น โดยใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัิการ 
(Workshop) ร่วมถึงสื่อน าเสนอ
ในรูปแบบ Power Point 

ทีมคณาจารย์ผู้สอน 
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 
2.2 , 3.1 , 3.2 , 4.1 , 
4.2 , 4.3 , 5.1 , 5.3 

- การเข้าช้ันเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรยีน 
- การตอบปัญหาในช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์
ทุกสัปดาห ์
ทุกสัปดาห ์

20 
 

2 1.3 , 2.2 , 2.3 , 3.1 , 
3.3, 4.1 , 4.2 ,4.3 , 5.1 
,5.2 

- ตอบค าถามออนไลนเ์ดียว 
- พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
- โครงการกลุ่ม 

ทุกสัปดาห ์
ทุกสัปดาห ์
14,15, 16 

20 
20 
40 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 วิชาสร้างธุรกิจ ฉบับ MIT 24 : Disciplined Entrepreneurship, Bill Aulet, 2013 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 - Hybrid learning วิชา GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  - 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาทุกคนท าการประเมนการสอนของอาจารย์ผ่านเคร่ืองออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหัวข้อการเรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษาและท ารายงานสรุป
พัฒนาการของนักศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น 

3. การปรับปรุงการสอน  
  หลักสูตรสาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอนทบทวนข้อมูลที่ทันสมัยของรายวิชาการสอนทุกภาพ
การศึกษา อาจารย์ประชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ได้มีการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการ

ก ากับมาตรฐานวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของ
นักศึกษา ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิตเพื่อปรับปรุงมาตรฐานสอบ
ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เพ่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ือง
การประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือวงการวิชาการและภาคธุรกิจต่างๆ 

------------------------------- 


