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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   0031108 ธุรกิจสมัยใหม 
           (Modern Business ) 
2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ
จัดการ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารยธัชกร ภัทรพันป 

    สถานที่ติดตออาจารย : หองพักอาจารยมหาวทิยาลัยราขภัฎธนบุรี สมุทรปราการ       
      โทร.  081-685-5172   E-mail.  Tom.lift@gmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารยธัชกร ภัทรพันป 

สถานที่ติดตออาจารย  : หองพักอาจารยมหาวิทยาลัยราขภัฎธนบุรีสมุทรปราการ       
  โทร.  081-685-5172 E-mail.  Tom.lift@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1 /59 ชั้นปท่ี  2  
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมม ี
7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมม ี
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด:   2556 
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หมวดที่ 2 จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวชิา   :  เพื่อใหนักศกึษามีความรูเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการดําเนินธุรกจิทีเ่ปลี่ยนไป 
2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพื่อใหเกิดความทันสมัยตอสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปทางดานการใชส่ือการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทางดานโครงสราง
ขององคกรธุรกิจและแนวคดิที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา   

ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ธุรกิจกับสภาพแวดลอม การจัดการตาม
ประเภทธุรกิจ การจัดการตามหนาที่ของธุรกิจ แผนธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม 

General Knowledge of business types of business form, business and environments , 
management based on business types and business function: business plan and corporate social 
responsibility. 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  :    
      จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   48 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ              - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง           96 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล       
           จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศึกษานอกชั้นเรียน 
สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนกัศึกษาทราบในชั่วโมง
แรกของการสอน ฯลฯ เชน 
      3.1 วันพธุ เวลา 13.00 - 15.00 น. หองพกัอาจารย    โทร 081-685-5172 
      3.2  e-mail; tom.lift@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคณุธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   
 1.2 มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง  
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษา  
3. การเรียนรูโดยการใชสื่อ  
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อรวมรวมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ใหฝกปฏิบัติ การนําเสนองาน 
การสุมสัมภาษณ การประเมินตนเอง และการ
ประเมินโดยเพื่อน สะทอนความกาวหนาของผูเรียน 

2. ดานความรู  
 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในแนวคดิที่สําคัญใน

การประกอบการที่มีการบูรณาการอยางชดัเจนมากขึ้น 
 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกจิ 

และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกปญหา 

  2.3  สามารถพัฒนาองคความรูระบบเศรษฐกิจและ

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

 
1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. แบงกลุมอภปิรายถึงกรณีศกึษาที่ใหไป 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค
ความรูใหมที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจประยกุตใช
รวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 
3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชหลักการ
เหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาโดยใช
เหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตางๆที่
เกี่ยวของมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

 
1. การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based 
Learning 
2. การระดมสมอง Brain storming 
 

 
1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  
สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 
2. การนําเสนอปากเปลา 
3. ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ 
4. โครงงานกลุม 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดเปนอยางดี โดยรวมกัน
แกปญหาที่เกดิขึ้นรวมกนัตามบทบาทผูนําที่ดีหรือผูรวมงาน
ที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัว
เขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชพี   

 
 
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษา  
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อรวมกลุมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิง
ตัวเลขเพื่อใชในการประมวลผลแปลความหมาย และ
วิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 
  5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกตใชในองคการได 
  5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาดวยตนเอง  
4. การเรียนรูโดยใชโครงงาน  

 
 
1. การสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนอปากเปลา 
3. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 
4. การประเมนิโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
และนําเสนอไดอยางเหมาะสม    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวชิา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0031108 ธุรกิจสมัยใหม                        
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู   

 

สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหม 
-  ความหมาย,ประเภท, ความสําคัญและ
ประโยชน  

-  แนวคิดการดํานเนินธุรกิจสมัยใหม 

บรรยาย การศึกษาดวยตนเอง 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารยธัชกร ภัทร
พันป 

สัปดาหที่ 2 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ และหนาที่ของธุรกิจ 
การจัดการธูรกิจ 

การบรรยาย การศึกษาดวย
ตนเอง การอภิปรายกลุม 
กรณีศึกษา 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอ การอภิปรายกลุม 

 

สัปดาหที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อเขาสู
การแขงขัน 
- ธุรกิจแปลกใหม 
- ธุรกิจสรางสรรค  
- ธูรกิจแปลกใหม 
 

บรรยาย การศึกษาดวยตนเอง 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

สัปดาหที่ 4 ความหมายในแตละประเภท 
- ธุรกิจแปลกใหม 
- ธุรกิจสรางสรรค   
- ธุรกิจแปลกใหม 

บรรยาย 
มอบหมายงานการอภิปรายกลุม 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอแนวคิดโครงการ
ที่ไดรับมอบหมาย 
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สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 5 อธิบายกลุม 
 

การอฺธิบายกลุมตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม   

สัปดาหที่ 6 การประกอบการในยุคดิจิทัล 
-  โครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
- เปาหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทลั 
 

บรรยาย   ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที่ 7 แนวโนมและการคนหาโอกาสทางธุรกิจ โฉม
หนาลูกคาเปาหมาย 

บรรยาย ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม   

สัปดาหที่ 8 สอบกลางภาค      การสังเกต การซักถาม   

สัปดาหที่ 9 การสรางเศรษฐกิจสรางสรรค 
- ความหมายและประโยชนของเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

- คุณคาแหงการสรางความยั่งยืนของประเทศ
ดวยการสรางเศรษฐกิจสรางสรรค 

บรรยาย 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที่ 10 กระบวนการการสรางกลยุทธในการประกอบ
ธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคมทางธุรกิจ 

บรรยาย ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที่ 11 การเขียนแผนธุรกิจ บรรยาย 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที่ 12 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินธุรกิจ 

บรรยาย 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาหที่ 13 การรักษาธุรกิจใหยั่งยืน การบรรยาย ตํารา สไลดจาก 3 0 6 การสังเกต การซักถาม   
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สัปดาหที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(3) 

สื่อการเรียนรู 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

 คอมพิวเตอร  

สัปดาหที่ 14 ประเมินความรูความเขาใจในธุรกิจสมัยใหม บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
เรียน 

 

สัปดาหที่ 15 ทบทวนบทเรียน การนําเสนองานของนักศึกษา สไลดจากคอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม งาน
นําเสนอ 

 

สัปดาหที่ 16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง      
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหวัขอ
ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

  1.1 ตระหนักในคุณคาของความมคีุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรบัผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตางๆ ของ

องคกรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาชั้นเรียน  
การสงรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
เรียน 
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

1-15 การเขาและการมี
สวนรวมในชั้น
เรียน20 % 

การสอบกลางภาค 
20% 

งานโครงการ 20% 
การสอบปลายภาค 

40% 
  2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดาน

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข 
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกปญหา 

  2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการ
บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
และองคความรูใหมที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

   2.5 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจ
ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห และ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการ
ที่ปรากฏ 

  3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  

   3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะใน
ศาสตรตางๆที่เกี่ยวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห และ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการ
ที่ปรากฏ 

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
โดยรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตามบทบาท
ผูนําหรือผูรวมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 

ทุกสัปดาห และ
สัปดาหของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
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   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 
และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

 ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการ
ที่ปรากฏ 

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ในการสื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน อยางมี
ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ 
วิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อใชในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 
  5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในองคการได 
  5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน ทุกสัปดาห และ
สปัดาหของงาน
นําเสนอ 

 

 

รวม 100% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   
      การประกอบกิจการยุคใหม ใน เว็บไซด  
                แหลงขาวเศรษฐกิจจากหนังสือพิมพ  รายงานการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 2. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
Internet Search 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เชน  ใหนกัศึกษาทกุคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
รายวิชา ดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรยีน   
1.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรู 
1.4 ผลการเรียนรูที่ไดรับ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  หลักสูตร/กําหนดใหมกีารประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู
สังเกตการณสอนทําการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศกึษา  
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3. การปรับปรงุการสอน  :  ควรมีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับนกัศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนขอสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมนิโดยระบบ
ประเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลน 
 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําขอมูลที่ไดจาก
การประเมินผลมาใชในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศกึษารุนถัดไป  
       
 
ลงชื่อ      นายธัชกร ภัทรพนัป                  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา 
 
ลงชื่อ     อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


