
มคอ. 3 

มคอ.3   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 BG003 การประกอบการเชิงนวตักรรม  (Innovative Entrepreneurship) 
 

2. จาํนวนหน่วยกติ 

 3 หนว่ยกิต 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ 

 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปวีณา  นิลพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา  วิริยะพิพฒัน์ 

  อาจารย์จินตนา  แววศรีเพริด อาจารย์สมลกัษณ์  กลิน่แก้วบญุวงศ์ 

  ดร. จรัชวรรณ  จนัทรัตน์ อาจารย์ศราวธุ  ทองแก้ว 

  อาจารย์บษุกร  อมรวงศ์ไพบลูย์ อาจารย์ภาณ ุ ชินะโชต ิ

  อาจารย์วรพล  เลศิวมิลชยั 
 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 

 ภาคการศกึษาท่ี 1-2559  ชัน้ปีท่ี 1 
 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 ไมม่ี 
 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 ไมม่ี 
 

8.  สถานที่เรียน 

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

9.  วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 29  กรกฎาคม  2559 

 

หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

• เพ่ือให้นกัศกึษามคีวามรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์ประกอบสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจในปัจจบุนั ซึง่เป็นประโยชน์ให้นกัศกึษา

สามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาอ่ืน การเตรียมตวัเข้าสูอ่งค์กรธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต 
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• เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเข้าถึงบทเรียนด้วยสือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunes U 

• เพ่ือให้นกัศกึษารู้จกัแหลง่ข้อมลูทางธุรกิจ การค้นหาข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ทางสือ่อินเตอร์เน็ตและจากแหลง่อ่ืน 

• เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการทํางานเป็นกลุม่ ทกัษะการสือ่สาร การเป็นผู้ นําและผู้ตาม จากการทํางานกลุม่ท่ีได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนคณุธรรม จริยธรรม ด้านความมวีินยั ความซือ่สตัย์ตอ่หน้าท่ีประพฤติตนอยา่งเหมาะสม 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงแนวทางการประยกุต์ใช้ทฤษฎีทางวชิาการท่ีเรียนในชัน้เรียนเพ่ือไปใช้ในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ

จริง และใช้ความรู้ทางทฤษฎีท่ีเรียนมาในการแก้ปัญหาหรือจดัการทางธุรกิจ รวมถงึเช่ือมโยงความรู้ทางธุรกิจให้เข้ากบัความรู้

ในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนนําความรู้ด้านตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ปใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวชิาอ่ืนตอ่ไป 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดาํเนินการ 
 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

หลกัการและการประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านนวตักรรม การประกอบการ รูปแบบการทําธุรกิจสมยัใหม่ ความรู้เบือ้งต้น

ด้านการเงิน การตลาด บญัชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลกัธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ  รวมทัง้เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสเีขียว ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และวิสาหกิจสงัคม 

 

2. จาํนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 

(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชัว่โมง) 

45 - - 45 

 

3. จาํนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง 

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงัมี ดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

• ความมวีินยั ตรงตอ่เวลา เคารพกฎระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั และการมีสมัมาคารวะ 

• ซื่อสตัย์ตอ่หน้าท่ีและรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

• มีจริยธรรมทางธุรกิจและตอบแทนสงัคมทัง้ในด้านผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค 

 1.2 วิธีการสอน 

• ผู้สอนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทัง้ในด้านการตรงตอ่เวลา การแตง่กาย ความประพฤต ิ

• เน้นยํา้ความซื่อสตัย์และความรับผิดชอบในหน้าท่ี ผลดีผลเสยีในแง่ของการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 

• ตกัเตอืน อบรม นกัศกึษาท่ีไมต่รงตอ่เวลา การแตง่กายและความประพฤติตนไมเ่หมาะสม 

• สอดแทรกความรู้เร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจไปพร้อมกบัเนือ้หาการสอน 

• มอบหมายกิจกรรมรายบคุคลและรายกลุม่ 
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 1.3 วิธีการประเมินผล 

• ตรวจสอบการเข้าเรียนโดยใช้ระบบ Student Attendance 

• สงัเกตการแตง่กายและความประพฤติของนกัศกึษาในชัน้เรียน 

• ซกัถามในเนือ้งานท่ีสง่ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่นกัศกึษาทํางานท่ีรับมอบหมายด้วยตนเอง 

• ประเมินจากการซกัถามความคิดเห็น การอภิปรายในประเด็นของจริยธรรมทางธุรกิจ 

• สาํรวจพฤติกรรมและการมีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

• ความรู้พืน้ฐานทางธุรกิจ หน้าท่ีงานทางธุรกิจท่ีสําคญัอนัประกอบด้วยการจดัการด้านการตลาด การเงินการจดัการ

และการบริหารทรัพยากรบคุคลการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนรูปแบบการทําธุรกิจสมยัใหม่ ความรู้ด้านหลกัธรร

มาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจ การดําเนินธุรกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

และวิสาหกิจสงัคม 

• ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ บญัชี คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการคํานวณหาจดุคุ้มทนุ ระยะเวลาคืนทนุ งบการเงิน เช่น 

งบกระแสเงินสด งบกําไรขาดทนุ งบดลุ การคํานวณต้นทนุขาย 

 2.2 วิธีการสอน 

• การบรรยายเนือ้หาในชัน้เรียน การเข้าถึงบทเรียนด้วยสือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

• แนะนําเอกสารอา่นประกอบเพ่ิมเติมนอกชัน้เรียนและแหลง่อ่ืน กําหนดงานในชัน้เรียน และมอบหมายงานนอกชัน้ 

เรียนท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หา โดยกําหนดเวลาสง่งานท่ีเหมาะสม 

• ถาม-ตอบระหวา่งเรียน เพ่ือให้มัน่ใจวา่นกัศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองดงักลา่ว 

• มอบหมายกิจกรรมรายบคุคลและรายกลุม่ เพ่ือให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad ตลอดจนมกีาร

ระดมสมอง อภิปราย และนําเสนอ 

• มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ eClassroom moodle UTCC 

2.3 วิธีการประเมินผล 

• สอบกลางภาคและปลายภาค 

• ประเมินจากการถาม-ตอบระหวา่งเรียน 

• จากการทําแบบทดสอบ Online บนระบบ eClassroom moodle UTCC 

• ตรวจผลงานนกัศกึษาจากงานท่ีมอบหมาย 

• ประเมินจากการนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

• การสรุปประเด็น การวิเคราะห์ การคาดการณ์ และการประเมินสถานการณ์ 

• การรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

3.2 วิธีการสอน 

• เปิดประเด็นหรือสมมติสถานการณ์ทางธุรกิจให้นกัศกึษาวิเคราะห์ เพ่ือให้นกัศกึษา แสดงความคดิเห็น แนวทาง 

การวเิคราะห์ รวมถงึวธีิการรับมือในสถานการณ์ดงักลา่ว 

3.3 วิธีการประเมินผล 

• ประเมินจากคําตอบหรือความคิดเห็น แนวทางการวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการรับมือของนกัศกึษาในสถานการณ์ดงักลา่ว 

ท่ีผู้สอนได้ซกัถามไป 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

• ทกัษะความสมัพนัธ์ การสือ่สาร ระหวา่งผู้เรียนกบัผู้ เรียน การทํางานเป็นทีม 

• ทกัษะความสมัพนัธ์ การสือ่สาร ระหวา่งผู้เรียนกบัผู้สอน 

4.2 วิธีการสอน 

• มอบหมายกิจกรรมกลุม่ เปิดโอกาสให้นกัศกึษาระดมสมอง และอภิปรายในกลุม่ของตนเอง แสดงความเป็นผู้ นําหรือ

ผู้ตามเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีท่ีสดุของกลุม่ 

• กระตุ้นให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการตอบคาํถาม การแสดงความคิดเห็น โดยให้นกัศกึษาพยายามตอบคําถามหรือ

แสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน 

• เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถามผู้สอนทัง้ในห้องเรียนและทางสือ่อินเตอร์เน็ต 

4.3 วิธีการประเมินผล 

• สงัเกตจากการพยายามมีสว่นร่วมของนกัศกึษาในการระดมสมองและอภิปรายในกลุม่ของตน 

• ประเมินจากความกระตือรือร้นในการพยายามตอบคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นในคาํถามหรือประเด็นท่ีผู้สอนได้

กําหนดสถานการณ์ขึน้ 

• นกัศกึษามคีวามกล้าท่ีจะซกัถามในประเด็นท่ีตนเองไมเ่ข้าใจทัง้ในและนอกชัน้เรียน 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

• การคาํนวณเชิงตวัเลขท่ีจําเป็นทางธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เช่น ต้นทนุขาย คาํนวณกําไรขาดทนุ จดุคุ้มทนุ 

ระยะเวลาคืนทนุ อตัราสว่นทางการเงินอยา่งงา่ยและสามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตวัเลขท่ีคํานวณได้ข้างต้น 

• การสบืค้นข้อมลูทางธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตด้วย iPad 

• ทกัษะการอภิปรายและนําเสนอผลงาน 

5.2 วิธีการสอน 

• ผู้สอนกําหนดโจทย์ แสดงวิธีคาํนวณ และวิเคราะห์ผลการคํานวณเป็นตวัอยา่งให้นกัศกึษาในชัน้เรียน ตอ่จากนัน้ 

กําหนดโจทย์ให้นกัศกึษาลองฝึกทํา และอภิปรายผลการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงตวัเลขดงักลา่ว 

• มอบหมายงานท่ีนกัศกึษาต้องใช้ทกัษะการคาํนวณ และการสบืค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 

• มอบหมายให้นกัศกึษาทํากิจกรรมผา่น แอพพลเิคชัน่ ตา่งๆ  รวมทัง้การนําเสนอผลงานของกลุม่ ด้วย iPad 

5.3 วิธีการประเมินผล 

• ตรวจผลการคํานวณท่ีนกัศกึษาฝึกทําในชัน้เรียน และประเมินผลจากการอภิปรายการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงตวัเลข 

• ตรวจงานท่ีนกัศกึษาได้รับมอบหมายไป ซึง่ต้องใช้ทกัษะทางการคาํนวณ และการสบืค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 

•  ประเมินงานท่ีนําเสนอ  พร้อมทัง้ให้คาํแนะนํา และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะนําวชิา 

- คําอธิบายรายวชิา วตัถปุระสงค์ วิธีการ

สอน การวดัและประเมินผล 

- การลงทะเบียนเข้าเรียนระบบ iHybrid 

- การใช้ iPad ค้นคว้าข้อมลูทาง 

Internet ในห้องเรียน 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

2 บทที่ 1 

บทนําเก่ียวกบัธุรกิจ 

(Introduction to Business) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

3 บทที่ 2 

การสร้างไอเดียทางธุรกิจ 

(Business Idea) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมรายบคุคล : การสร้างไอเดียทางธุรกิจ 

 กิจกรรมกลุม่ : การสร้างไอเดียทางธุรกิจ  

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad 

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

4 บทที่ 3 

การศกึษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 

(Feasibility Study) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมรายบคุคล : คํานวณต้นทนุขาย 

 กิจกรรมกลุม่ : งบกําไรขาดทนุลว่งหน้า 

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internetด้วย iPad 

การระดมสมองการอภิปรายและนําเสนอ) 

• มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

5 บทที่ 4 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

(Types of Business Organization) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad,  

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

6 บทที่ 5 

รูปแบบธุรกิจสมยัใหม ่

(Types of Modern Business) 

บทที่ 6 

นวตักรรมทางธุรกิจ 

(Business Innovation) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมกลุม่ : ธุรกิจแฟรนไชส์ 

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad 

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

7 บทที่ 7 

การตัง้ช่ือธุรกิจและการเลอืกสถานท่ี

ประกอบธุรกิจ 

(Name and Location of Business) 

 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมกลุม่ : การตัง้ช่ือและเลอืกสถานท่ี

ประกอบธุรกิจ (การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet 

ด้วย iPad การระดมสมอง อภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

8 บทที่ 8 

การผลติ 

(Production) 

บทที่ 9 

การบริหารทรัพยากรบคุคล 

(Human Resource Management) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมกลุม่ : การบริหารทรัพยากรบคุคล 

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad 

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

9 บทที่ 10 

การตลาด 

(Marketing) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมกลุม่ : พฤติกรรมผู้บริโภค 

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad 

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

10 บทที่ 11 

การวิจยัตลาด 

(Marketing Research) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมกลุม่ : การวจิยัตลาด 

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad 

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

11 บทที่ 12 

การเงิน 

(Finance) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมรายบคุคล : การคํานวณกําไรและ

จดุคุ้มทนุ (กรณีศกึษา) 

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad 

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

12 บทที่ 13 

แผนธุรกิจ 

(Business Plan) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมกลุม่ : แผนการตลาด 

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad 

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

13 บทที่ 14 

การเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมรายบคุคล : คณุสมบตัิของการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

14 บทที่ 14 

การเป็นผู้ประกอบการ (ตอ่) 

(Entrepreneurship) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 กิจกรรมกลุม่ : ผู้ประกอบการต้นแบบ 

(การค้นคว้าข้อมลูทาง Internet ด้วย iPad 

การระดมสมอง การอภิปรายและนําเสนอ) 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

15 บทที่ 15 

การดําเนินธุรกิจตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ 

(Business Management Based on 

Sufficiency Economy Philosophy and 

Business Ethics) 

3  สือ่การสอนออนไลน์ผา่นแอพพลเิคชัน่ iTunesU 

 มอบหมายให้ทําแบบทดสอบ Online บนระบบ 

eClassroom moodle UTCC 

อ.ปวีณา นิลพงษ์ 

และคณะ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 ความรู้ สอบกลางภาค 8 40% 

2 ความรู้ สอบปลายภาค 16 50% 

3 ทกัษะท่ีสาํคญั 

กิจกรรมการเรียนการสอน

คณุธรรมและจริยธรรม 

- งานท่ีได้รับมอบหมายในชัน้เรียน การบ้าน 

รายงาน การนําเสนอผลงาน 

- การเข้าชัน้เรียน และความประพฤติในชัน้เรียน 

1-15 10% 
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หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา BG003 การประกอบการเชิงนวตักรรม ในระบบ iHybrid 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

• เว็บไซต์กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  www.dbd.go.th 

• เว็บไซต์ศนูย์แฟรนไชส์ไทย  www.thaifranchisecenter.com 

• เว็บไซต์สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ  www.nia.or.th 

• เว็บไซต์กรมทรัพย์สนิทางปัญญา  www.ipthailand.go.th 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

• ศ.ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย, สูค่วามเป็นเลศิทางธุรกิจ คูม่ือการวางแผนกลยทุธ์, โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551. 

• ผศ. พรรณภุา ธุวนิมิตรกลุ, การเงินธุรกิจ, ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2550. 

• รศ. เพลนิทิพย์ โกเมศโสภา, การวางแผนการตลาด, โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 

• รศ. สมุน มาลาสทิธ์ิ, การจดัการการผลติและการดําเนินงาน, ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 

• ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์. ยอดกลยทุธ์การบริหารสาํหรับองค์การยคุใหม.่ กรุงเทพมหานคร : ดา่นสทุธาการพิมพ์,  2544. 

• พส ุ เดชะรินทร์. กลยทุธ์ใหมใ่นการจดัการ กรุงเทพมหานคร : บริษัทฮาซนัพรินติง้ จํากดั, 2546. 

• รศ. ดร. บญุฑวรรณ วิงวอน, การเป็นผู้ประกอบการยคุโลกาภิวฒัน์, โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556. 

 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

• นกัศกึษาเข้าระบบออนไลน์เพ่ือประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

• ประเมินจากผลการเรียนของนกัศกึษาในแตล่ะคณะ 

3. การปรับปรุงการสอน 

• ประชุมทีมผู้สอนเพ่ือนําปัญหาในการเรียนการสอนมาพิจารณาร่วมกัน แล้วนํามติในท่ีประชุมไปปรับปรุงเนือ้หาหรือ

วิธีการเรียนการสอนผา่นความเห็นชอบของผู้บริหาร 

• ผู้สอนแตล่ะทา่นนําเสนอแนวทางปรับปรุงเนือ้หาหรือวิธีการเรียนการสอนตอ่ผู้บริหารของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัผู้ เรียนและสถานการณ์ในปัจจบุนั แล้วดําเนินการปรับปรุงหากได้รับการอนมุตัิ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

• ให้คณะกรรมการหลกัสตูรสุม่ตรวจการให้คะแนนและการตดัเกรดนกัศกึษาในแตล่ะกลุม่เรียน 

• หาคา่เฉลีย่ของคะแนน หากคะแนนเฉลีย่ท่ีได้ไมเ่หมาะสม เช่น สงูเกินไปหรือตํ่าเกินไป อาจต้องพิจารณาปรับปรุงข้อสอบ 

งานท่ีมอบหมายหรือเกณฑ์การวดัผล ตดัเกรด 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

• นําข้อคิดเห็นจากข้อ 1 และข้อ 2 มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางการออกข้อสอบให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

• ในทกุปีการศกึษามีการปรับปรุงเนือ้หาเพ่ือให้มีความทนัสมยั หรือสอดแทรกกรณีศกึษาทางธุรกิจท่ีนา่สนใจในปัจจบุนั 
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