
มคอ. 3 

มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BC411 การจัดการนวตักรรม เทคโนโลยี และการเปลยีนแปลง 

. จาํนวนหน่วยกิต 

      3 หน่วยกิต 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทรายวิชาเอกเลอืก สาํหรับนกัศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.ลดัดาวัลย์ เลขมาศ 

 อาจารย์ผู้สอน   ดร.ลดัดาวัลย์ เลขมาศ 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาที  1/2558 ชนัปีที 4  

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BA 101 การจัดการธุรกิจสมยัใหม่ และ BA 202 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 31 สงิหาคม 2558 

 

หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1.  เพือให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับสาเหตุและรูปแบบการเปลียนแปลงในองค์การ รวมถงึการพัฒนา

องค์การเพือให้องค์การให้สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาก้าวทนัการเปลยีนแปลง 
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2. เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดการเปลียนแปลงเพือตอบสนองสภาพแวดล้อมและกล

ยทุธ์ธุรกิจ 

3. เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับแนวคิด ลกัษณะ รูปแบบนวตักรรม และแหล่งทีมาของนวตักรรม 

และสามารถอธิบายความหมาย รวมทงัปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อการเปลยีนแปลง เทคโนโลยีและนวตักรรม 

4. เพือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการเปลยีนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการเกิดนวตักรรม 

และการจดัการนวตักรรมในองค์การ และสามารถประยุกต์นวตักรรมและเทคโนโลยีเพือใช้ในทางธุรกิจได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพือให้นักศึกษานําความรู้ทีทันสมัยเกียวกับทฤษฎีและหลกัการของการบริหารธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม

และการเปลียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ และสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กับการศึกษาวิชาอืน ๆ ในหลกัสตูร

บริหารธุรกิจ 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

 การเปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง ตลอดจนปัจจัยอืนๆ ได้แก่ โลกาภิวัตน์ 

สภาพแวดล้อมทีมีผลต่อองค์การ โดยเน้นการพฒันาระบบและวิธีการทํางาน  

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

45 ชวัโมง ตามความต้องการของ

นกัศกึษาเฉพาะรายและ

ข้อตกลงของกลุม่เรียน 

- 12 ชวัโมง 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจําวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทราบในประมวลการสอนรายวิชา และให้คําปรึกษา

ทางวิชาการแก่นกัศกึษานอกชนัเรียนเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการ  ชวัโมงต่อสปัดาห์  

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1) มีความซือสัตย์สุจริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้ อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 
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2) มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุ้มกนั 

3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4) มีจิตสาํนกึและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชวั 

 .  วิธีการสอน 

1) บรรยายและอภิปรายโดยยกกรณีศึกษาเกียวกับประเด็นทางจริยธรรมทีเกียวข้อง รวมทังเปิดโอกาสให้

นกัศกึษามีสว่นร่วมในการอภิปรายในชนัเรียน 

2) สอนให้นกัศกึษาตรงต่อเวลาในการเข้าชนัเรียน 

3) สอนให้นกัศกึษาเคารพต่อกฎ ระเบียบ ในการเรียนและการสอบ 

4) สอนให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 .  วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา 

2) ประเมินผลจากการสง่งานทีได้รับมอบหมายอย่างถกูต้องและตรงเวลา 

3) ประเมินผลจากการมีสว่นร่วมและพฤติกรรมทีแสดงออกในการเรียนและการสอบ 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

1) ความรู้เรืองบคุลกิภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2) มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืนฐานทีจําเป็นสําหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ทีครอบคลุมทัง  

การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 

4) มีความรู้และความเข้าใจใน สาระสําคัญ เกียวกับกระบวนการบ ริหารธุรกิจ ใน ด้านการวางแผน  

การปฏิบติัการ การควบคมุและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงานในสาขาทีศึกษา 

5) มีความรู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านบ ริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจ 

ในสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

 .  วิธีการสอน 

1) บรรยายและให้แสดงความคิดเห็น และการฝึกปฏิบติัการจดัทําโครงการทางธุรกิจ  

2) การทํางานทีมอบหมาย โดยศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลออนไลน์ในหัวข้อการจัดการการนวัตกรรม

เทคโนโลยีและเปลยีนแปลง ทีผู้ เรียนสนใจ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความถกูต้องและคณุภาพของงานทีนกัศกึษาได้รับมอบหมายให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 

2) การประเมินผล การจดัทํารายงานและการนําเสนอรายงาน และการสอบปลายภาค 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

3.1 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 
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3.2 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3.3 สามารถสบืค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมลู อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซงึสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

3.4 สามารถคิดค้นทางเลอืกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลอืกและผลกระทบ มีความกล้าในการตดัสนิใจเลือกทางเลอืก

ทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 .  วิธีการสอน 

1) บรรยายเพือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์   

กรณีศกึษา ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฎีทางธุรกิจต่างๆ ทีเกียวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ 

2) ตงัประเด็นคําถามให้นกัศกึษาตอบ 

 .  วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

2) ประเมินผลจากการสอบปลายภาค 

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

4.2 สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

4.3 สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน 

4.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.5 มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 .  วิธีการสอน 

1) จดักิจกรรมในการวิเคราะห์ปัญหาของกรณีศกึษา และการอภิปรายโต้แย้งหรือสนบัสนนุ 

2) มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลออนไลน์ในหวัข้อทีกลุ่มผู้ เรียนสนใจ 

 .  วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

2) ประเมินผลจากงานทีมอบหมายให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

5.2 สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.3 สามารถสือสารเพืออธิบ ายและสร้างความเข้าใจอ ย่างถูกต้อง ทังใน รูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

5.4 สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน เช่น การสืบค้น

ข้อมลูผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 .  วิธีการสอน 
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1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอในรูปแบบของการ

บรรยาย พร้อมกบับอกแหลง่อ้างอิง 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากการมีสว่นร่วมของนกัศกึษาในการตอบคําถาม 

2) ประเมินผลจากรายงานการเขียน และการนําเสนอผลงานทีมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของนกัศกึษา

รายบคุคลและกลุม่จากงานทมีอบหมาย เพือนําเสนอรายงานหน้าชนั 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

และสือทีใช้ 

ผู้สอน 

1 ความรู้เบืองต้นเกียวกบัการเปลยีนแปลง 3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

2 การพฒันาองค์การ  3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

3 การจดัการการเปลียนแปลง + การนําเสนอรายงาน

การวิเคราะห์กรณีศกึษา#1 

3 บรรยาย/ นําเสนอรายงาน

รายบคุคลของนกัศึกษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

4 ความรู้เบืองต้นเกียวกบันวตักรรม  

 

3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

5 แหลง่ทีมาของนวตักรรม  3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

6 การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อ

การเกิดนวตักรรม  

3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

7 องค์กรนวัตกรรม + การนํ าเสนอรายงานการ

วิเคราะห์กรณีศกึษา#2 

3 บรรยาย/ นําเสนอรายงาน

รายบคุคลของนกัศึกษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

8 วฒันธรรมองค์กรเพือนวตักรรม 3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือนวัตกรรม + การ

สร้างสรรค์และนวตักรรม  

3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 



 

มคอ .   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- 6 - 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

และสือทีใช้ 

ผู้สอน 

10 การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การด้วยการจัดการ

ความรู้ 

3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

11 กลยทุธ์เพือนวตักรรม    3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

12 กระบวนการนวตักรรม 3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

13 การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่และการเข้าสูต่ลาด  3 บรรยาย/ PowerPoint/ 

การร่วมอภิปรายวิเคราะห์

กรณีศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

14 การจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา + การนําเสนองาน

ของนกัศกึษา  

3 บรรยาย/นําเสนอรายงาน

กลุม่ของนักศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

15 การนําเสนองานของนักศกึษา และทบทวน 3 นําเสนอรายงานกลุ่มของ

นกัศกึษา 

ดร.ลดัดาวัลย์ 

เลขมาศ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

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 

- การเข้าชนัเรียน 

- การสงัเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

- การตอบปัญหาในชนัเรียน 

ทกุสปัดาห์ 

ทกุสปัดาห์ 

ทกุสปัดาห์ 

5% 

2 1.3 , 2.2 , 2.3 , 3.1 , 

4.1 , 4.2 ,4.3 , 5.1 ,5.2 

- การบ้าน/แบบฝึกหัด 

- รายงาน 

2-14 

4, 7,15 

45% 

3 2.1 , 2.3 , 3.1 , 3.3 - การสอบปลายภาค 15 50% 

 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

-  เอกสารประกอบการสอนวิชาการจดัการนวตักรรม เทคโนโลยี และการเปลียนแปลง โดยผู้ ช่วยศาตราจารย์ ดร. 

ลดัดาวลัย์ เลขมาศ 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

- หนงัสอืทกุเลม่ทีเกียวข้องกบัการการจดัการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลยีนแปลง 
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- Hybrid learning วิชา BC411 การจัดการนวตักรรม เทคโนโลยี และการเปลยีนแปลง 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

- ข้อมลูธุรกิจจาก เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

- หนงัสอืพิมพ์ สารสาร นิตยสารและเว็บไซต์เกียวกบัการบริหารธุรกิจ  

 

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(1) สนทนากลุม่ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน 

(2) สงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

(3) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

(1) การสงัเกตการณ์สอน  

(2) ผลการสอบ 

(3) อาจารย์ผู้สอน ปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  

(1)  อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการจดัการเรียนการสอนเพือร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพฒันารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงมคอ.  หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


