
 

 

หมวดที   ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวชิา 

BA206  หลกัการประกอบการ 

(Entrepreneur)   

2. จํานวนหน่วยกติ 

 (3- 0-6) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวชิา 

บริหารธุรกิจบณัฑิต   หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกน    

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 

อาจารยธ์นุตร์  เอียมอร่าม      

5. ภาคการศึกษา/ชันปีทเีรียน 

ภาคการศึกษาที 1  ปีการศึกษา  2558  ชนัปีที 1 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี 

8. สถานทเีรียน 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9. ครังทจีัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

31 สิงหาคม   

  



 

 

หมวดที   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1)  นกัศึกษาเขา้ใจแนวคิดเกียวกบัการประกอบการ ความรู้ทางการประกอบการ คุณลกัษณะ ทกัษะและ

ความสามารถของผูป้ระกอบการ การแสวงหาและประเมินโอกาส และการประกอบการโดยใช้แรง

ขบัเคลือนจากนวตักรรม การประกอบการเพือสังคม  

2)  นกัศึกษามีทกัษะในการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพือจดัทาํรายงานการประกอบการ

โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากสือต่าง ๆ  สามารถนําความรู้เกียวกับหลกัการประกอบการไปประยุกตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

3)  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาเพือนาํเสนอเป็นรายงานการประกอบการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกียวกับการประกอบการ  เพือเป็นปัจจยัพืนฐานในการนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวิชาอืน และนําไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต    ทงันีหลกัสูตรควรมีการ

เปลียนแปลงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก

ในการดาํเนินธุรกิจ 

 

หมวดที   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

ความรู้ทางการประกอบการ คุณลกัษณะ ทกัษะและความสามารถของผูป้ระกอบการ การแสวงหา

และประเมินโอกาส อุปสรรคของธุรกิจ การแสวงหาทรัพยากรและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ

ผูป้ระกอบการ การประกอบการภายในองคก์าร และการประกอบการโดยใชแ้รงขบัเคลือนจาก

นวตักรรม การประกอบการเพือสังคม การประกอบการระหว่างประเทศ และประสบการณข์อง

ผูป้ระกอบการในการเริมตน้ธุรกิจ และเรืองราวชีวิตของผูป้ระกอบการ 

 

 



 

 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝึกปฏบิัต ิ

(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

45 ไม่ม ี ไม่ม ี ตามความตอ้งการของ

ผูเ้รียนเฉพาะราย 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวิชา  แจง้ให้นกัศึกษาทราบเกียวกบัหอ้งทาํงาน ตารางสอน  เวลาวา่ง                 ใน

แต่ละสัปดาห์ 

- อาจารยป์ระจาํวิชาจดัเวลาใหค้าํปรึกษาอยา่งนอ้ย  ชวัโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 

หมวดที   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

          .  คุณธรรมจริยธรรมทีต้องพฒันา 

1) เป็นผูมี้ความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูอื้น 

2) มีความตรงต่อเวลาในการเขา้ชันเรียน 

3) มีวินยัในตนเอง  ปฏิบติัตามกฎระเบียบทีวางไวร่้วมกนั 

4) มีความอดทน  เสียสละ  ซือสัตยสุ์จริต  และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

5) มีความสามคัคีในการปฏิบติังานกลุ่มร่วมกนัและร่วมมือร่วมในการทาํความสะอาดหอ้งหลงัเลิกเรียน 

        .  วิธีสอน 

1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งสอดแทรกในเนือหาสาระทีเกียวขอ้ง  แลว้ใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

แนวปฏิบติัทีดีและเหมาะสม 

2) กาํหนดใหน้กัศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ และอภิปรายหนา้ชนัเรียน 

3) ศึกษากรณีศึกษาจากการนาํเสนอหรือศึกษานอกสถานที 

        .  วิธีการประเมนิผล 



1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชนัเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงานทีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตทีใหแ้ละตรงเวลา 

3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4) ประเมินผลการนาํเสนอรายงานทีมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทต้ีองได้รับ 

1) ลกัษณะทวัไปของการประกอบการ 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภาในในการดาํเนินธุรกิจ 

3) การกาํหนดหนา้ทีในการประกอบการ 

2.2 วธิีสอน 

 บรรยาย  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีศึกษา  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  การ

คน้ควา้บทความขอ้มูลทีเกียวขอ้งโดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ  และฝึกปฏิบติัโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

2.3 วธิีการประเมินผล 

1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 

2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 

3) การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอยา่ง 

4) ตรวจผลงาน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทต้ีองพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ  คิดเชือมโยง  สมเหตุสมผล  มีการวิเคราะห์เพือการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนจากการประกอบการ 

3.2 วธิีสอน 

1) ศึกษากรณีตวัอยา่งการประกอบการและนาํเสนอผลการศกึษา 

2) วิเคราะห์กรณีตวัอยา่งจากบทความ ข่าวจากการนาํเสนอ    

3) อภิปรายกลุ่ม  

4) วิเคราะห์กรณีศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธ ์

3.3 วธิีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหา   



2) สังเกตการร่วมอภิปราย 

3) ตรวจผลงาน   

 

 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทต้ีองพฒันา 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทต้ีองพฒันา 

1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

2) พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานทีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

กาํหนด 

4.2 วธิีสอน 

1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2) มอบหมายงานทงัรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) การนาํเสนอผลงาน 

4.3 วธิีการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพือน  ดว้ยประเด็นทีกาํหนด 

2) สังเกตการนาํเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้นตนเอง 

5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทต้ีองพฒันา 

1) ทกัษะในการสือสารทงัการพดู  การฟัง  การเขียน  โดยการทาํรายงาน  การนาํเสนอในชนัเรียน 

2) ทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มลูจากกรณีศึกษา 

3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต 

4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการสือสาร 

5) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณแ์ละเทคโนโลยใีนการนาํเสนอผลงาน 

5.2 วธิีสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   

2) นาํเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีีเหมาะสม 



                 .   วธิีการประเมินผล   

  ) สังเกตพฤติกรรมในการสือสาร 

  ) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื้อเทคโนโลย ี

 ) ตรวจผลงาน 

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

ครังท ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน   

สือทใีช้ (ถ้าม)ี 

1 บทท ี1 บทนําการเป็นผูป้ระกอบการ 

 
3 บรรยาย อธิบาย  ร่วมกนั

อภิปราย  เสนอทางเลือกปฏิบติั 
2 บทท ี1 บทนําการเป็นผูป้ระกอบการ (ต่อ) 3 

 

 

 

 

- บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ อภิปรายกลุ่ม  

-  กิจกรรมตามใบงาน  ฝึกปฏิบติั  

ทบทวน  

 

3 บทที 2 บทบาทของโอกาสในการประกอบการ 3 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ   อภิปรายกลุ่ม   
- ผูเ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

4-5 บทท ี3 การตดัสนิใจเพอืหาประโยชน์จากโอกาส 6 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 
-  ผูเ้รียนร่วมอภิปรายและ

แสดงความคดิเห็น 
-  วิเคราะห์กรณีศึกษาและ

นาํเสนอผลการวิเคราะห์ 



6-7 

 

 

บทท ี4 คุณลกัษณะและพฤตกิรรมของผูป้ระกอบการ  

บทท ี5 การรบัรูข้องการเป็นผูป้ระกอบการ 
6 - ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ 

บทที 1-3 

 

ครังท ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน   

สือทใีช้ (ถ้าม)ี 

   - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ 

-  ผูเ้รียนร่วมอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็น 

8  3  
9-10 บทท ี6 การได้มาของแหล่งทรพัยากรและแหล่งเงนิทุน

ของการสร้างธุรกจิใหม่ 

บทที 7 การประกอบการในองคก์ร 

6 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ 
-  ผูเ้รียนร่วมอภิปราย 
-  ผูเ้รียนวิเคราะห์กรณีตวัอย่าง 
-  ผูส้อนสรุปและแสดงความ

คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียน 
11-12 บทที 8 การเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ 

บทท ี9 เครอืขา่ยทางสงัคมกบัการเป็นผูป้ระกอบการ 

3 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ   
-  อภิปรายร่วมกนั 

-  ผูส้อนสรุปและแสดงความ

คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียน 

- ฝึกปฏิบตัิทบทวน 

 

ครังท ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน   

สือทใีช้ (ถ้าม)ี 

   -  บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ   

-  อภิปรายร่วมกนั 



-  ผูส้อนสรุปและแสดงความ

คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียน   

- นําเสนอผลการวิเคราะห์

กรณีศึกษาดว้ยเทคโนโลยีที

เหมาะสม 

13-14 บทท ี10 การเป็นผูป้ระกอบการเพอืสงัคมและความยงัยนื

บทท ี11 นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 

3 -  บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอย่าง 
  ประกอบ   

-  อภิปรายร่วมกนั 
-  ผูส้อนสรุปและแสดงความ 
  คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียน   

- นําเสนอผลการวิเคราะห์ 
  กรณีศึกษาดว้ยเทคโนโลยีที 
  เหมาะสม 

15 บทท ี12 การเป็นผูป้ระกอบการทขีบัเคลอืนจากนวตักรรม 3 -  บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอย่าง   
  ประกอบ   
-  อภิปรายร่วมกนั 
-  ผูส้อนสรุปและแสดงความ 
  คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียน  

 
 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมทีใชใ้นการประเมิน สัปดาห์ที สัดส่วนของคะแนน 

1. กิจกรรมรายบุคคล 6 20 

2. กิจกรรมรายกลุ่ม 9 20 

3. การทดสอบปลายภาค - 60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดที   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

1. ดร. ศกัดพิล เจอืศรกุีล, ผศ.ดร. ลดัดาวลัย ์ เลขมาศ และ ดร.องัศุธร ศรสีทุธสิอาด เอกสาร

ประกอบการสอนวชิาการประกอบการ ปี การศกึษา 2558 ภาคเรยีนท ี2  

2. ไมเคล อ.ี เกอร์เบอร ์(Michael E. Gerber) สร้างธุรกจิขนัเทพ:เจ้าของธุรกจิทปีระสบความสําเรจ็

รู ้ อะไร ทผูี้ประกอบการทวัไปไม่เคยรู้ (The E Myth Revisited: Why most small businesses don’t 

work and what to do about it) แปลโดย ศุภกร ศรวีงศ(์หนังสอือา่นนอกเวลา)  

      เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ไม่มี 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

      แหล่งเรียนรู้ 

 .  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและทอ้งถิน  เพือรวบรวมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ของชุมชนและทอ้งถินใน

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบการ 

 .  เว็บไซด์ทีเกียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวิชา 

 3.  นิตยสาร,หนังสือพิมพ ์

 

หมวดที   การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานีทีจดัทาํโดยนกัศกึษา  จากการจดักิจกรรมในการนาํแนวคดิและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งันี 

1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

2) การสังเกตการณจ์ากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

3) แบบประเมินผูส้อน และประเมินรายวิชา 

4) ให้ขอ้เสนอแนะผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์  ตามทีผูส้อนทาํเป็นช่องทางสือสารกบันกัศกึษา 

 

 



2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

การเก็บขอ้มูลเพือประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดงันี 

1) การแลกเปลียนสังเกตการสอนของอาจารยป์ระจาํวิชานี 

2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 

3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน 

เมือไดผ้ลประเมินการสอน นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงการเรียนการสอนใหดี้ขนึ  

โดยการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน  การวิจยัชนัเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวชิา 

ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมกีารทวนสอบผลสมัฤทธิในรายหวัขอ้ตามทีคาดหวงัจากการ

เรียนรู้ในวิชา  ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ  และหลงัออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในรายวิชาได้

ดงันี 

-  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื์น  หรือ 

ผูท้รงคุณวุฒิทีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

- มีการตงัคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา   

โดยตรวจสอบขอ้เขียน  รายงาน  วิธีการใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวชิา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา  เพือใหเ้กิดคุณภาพมากขึนดงันี 

1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างนอ้ยทุก  ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ 

2) เปลียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจาํวิชานี 
 


