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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกจิ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  :  3414301  สัมมนาการจัดการ  
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชา  บังคับ  ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา การจัดการ 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์วสุธิดา  นักเกษม  
  สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะ       
  โทร.  0890026027  E-mail.  wasutida.mgt@gmail.com  
 4.2  อาจารยผ์ู้สอนรายวชิา 
  1)  อาจารย์วสุธิดา  นักเกษม  
  สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะ       
  โทร.  0890026027  E-mail.  wasutida.mgt@gmail.com  
 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 2 /2558 ชั้นปีที่  3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม ี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   2556 
 
 



2                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นในระบบการจัดการ  แนวความคิดในการแกไ้ขปัญหา ศึกษากระบวนการและวิธีการแก้ไข
ปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของการจัดการ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :              

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ   รวมทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการ  ทฤษฎี  และแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการทางธุรกิจ แนวความคิด กระบวนการ

และวิธีการแก้ไขปัญหาทางการจัดการ ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจ
ในด้านต่างๆ ของการจัดการ รวมทั้งต้องทําการค้นคว้าข้อมูล และรายงานประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือ
ได้รับมอบหมายเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม กรณีศึกษา 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   30  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ    30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง  3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   ช่ัวโมงภาคการศึกษา  
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล    

- อาจารย์ให้คาํปรึกษาทางโทรศัพท์โดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์กับนักศึกษาและทาง E - mail 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ (เฉพาะรายที่

ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม  
          จริยธรรม เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ 
          ตนเอง วิชาชีพ   และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
 1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.สถานการณ์จําลอง 
3.โครงการกลุ่ม 
4.การสังเกต 
5.การสัมภาษณ์ 
6.การนําเสนองาน 
7.ข้อสอบอัตนัย 
8.ข้อสอบปรนัย 
9. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
10. การประเมินตนเอง 
11. การประเมินโดยเพื่อน 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัในการบริหารธุรกิจ 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-operative Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

  2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
ธุรกิจ และสามารถ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ปัญหา 
 2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการ
บริหารธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
 2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

4. การเรยีนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  โดยใช้

หลักการเหตุและผล รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา 
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธติ  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การนําเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี โดยร่วมกัน

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วมทีมงาน
ที่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและวิชาชีพ 

    
 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
 
 
 
 
 
 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 

1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 

1. การสอบในระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. การประเมนิโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ

สื่อสาร ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผล แปลความหมาย และวิเคราะห์
ผล ทางการบริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ 

มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ 
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในการ

สื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 

4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

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 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3414301  สัมมนาการจัดการ  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจดัการเรียนรู ้  
 

จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

สัปดาห์ที ่1 
 

ปฐมนิเทศ 
อธิบายแนวการสอน การวัดผล  
และประเมินผล 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารธุรกิจ 

- อธิบายแนวการสอน 
- อภิปรายและสรุปแนวทางการวัดและ
ประเมินผล 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่2 - 3 
 

แนวคิดพื้นฐานการจัดการ
ทั่วไป 

-   ความหมาย  
ประโยชน์  กระบวนการ 

-   การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 - แนวคิดการบริหารธุรกิจแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- บรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนคําถามท้ายบท 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

4 4  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่4 - การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาตามหัวข้อ 
- การนําเสนอและอภิปราย 

1ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาที่ให้ 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน

อ.วสุธิดา  นักเกษม 
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จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

-  การวิเคราะห์ SWOT - กรณีศึกษา 2. สื่อการสอนPower point   การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน 

สัปดาห์ที ่5  

 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- วัตถุประสงค์ ขั้นตอน  
ข้อเสนอแนะ 

-  การเขียนรายงาน  การ
นําเสนอ 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนคําถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่ 6 
 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- วัตถุประสงค์ ขั้นตอน  
ข้อเสนอแนะ 

-  การเขียนรายงาน  การ
นําเสนอ 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนคําถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาและ
ร่วมกันอภิปรายประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้  
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่7 
 

กระบวนการและวิธีการแก้ไข
ปัญหา  
-   ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ
แก้ไขปัญหา 
-   ฝึกปฏิบัติในการแสดงความ
คิดเห็น และกระบวนการ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ    ของการ

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนคําถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

 1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 
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จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

จัดการ 
สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค    2    

สัปดาห์ที ่9 
 

การสัมมนาการจัดการทั่วไป 

-   ความหมาย  ประโยชน์  
กระบวนการ 

-   ประเภท รูปแบบ วิธีการ 
 -     แนวคิดการสัมมนา 

- การบรรยายและอภิปราย 
- กรณีศึกษา 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่10 การเขียนโครงการ - บรรยายและอภิปราย 
 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่11 การเตรียมความพร้อมและ
รูปแบบการประเมินผล 

- หลักวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้ 

- การตรวจสอบ 
 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและนําเสนอ 
 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่12 การฝึกปฏิบัติการสัมมนาจาก
ปัญหาหรือกรณีศึกษาทาง

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและนําเสนอ 

 
1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 
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จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

ธุรกิจ 

- รูปแบบ  บทบาท  นโยบาย
ในการปฏิบัติ 
-   การเตรียมความพร้อมและ
การปฏิบัติตามแผน 

เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

สัปดาห์ที ่13 การจัดสัมมนา   
-     โครงการสัมมนาวิชาการ      
หัวข้อ  “การจัดการธุรกิจแบบ
พอเพียง” 

 

สัมมนา 1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่14 รายงานและนําเสนอผล
การศึกษา 
 

- การแบ่งกลุ่มนําเสนอด้วย Power 
Point 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. สื่อการสอนPower point   
 

2 2  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การนําเสนองาน
การฝึกตีความ คําถามอัตนัย 

อ.วสุธิดา  นักเกษม 

สัปดาห์ที ่15 สรุปทบทวน - บรรยายและอภิปราย 
 

สื่อการสอนPower point   
 

2 2    

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง      
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้  
  

ผลการเรยีนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมนิผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อย
ตามผลการเรียนรู้   
ทักษะ 5 ด้าน เช่น  
1.1, 1.2, 1.3, …. 

เช่น การเข้าช้ันเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 5% 

 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5% 

 การสอบกลางภาค 8 20% 

 การนําเสนองาน/การรายงาน  10% 

 สัมมนา 13 30% 

 การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   

1.  รศ.จินตนา  บุญบงการ . การจัดการเชิงกลยุทธ์ . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 
2.  รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ . ธุรกิจท่ัวไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ . กรุงเทพฯ :  , 2546 
3. Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Fifth Edition, Thomson South – 

Western 
      4.  Management: Competing in the New Era, Fifth Edition, McGraw – Hill Irwin 
      5. เอกสารประกอบการสอน 
 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   
 - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

แหลงเรียนรู 
 1.  ขอมูลทางเว็บไซด 
 2.  บทความ และนิตยสารทางธุรกิจตาง ๆ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนาํ
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- ประเมินจากการทํารายงานและการทําแบบทดสอบ 
- การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- ตอบแบบสอบถามประเมินรายวิชาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ตามท่ีมหาวทิยาลัย

ทําเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน  
    การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 

- ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรงุการสอน   
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นาํข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น     
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ที่วัดและ
ประเมินผลผ่านแล้ว 

- ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่สําคญัๆ อีกครั้ง 
- การตรวจผลงานให้มีการสุม่สมัภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน 

 
 5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา  
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคณุภาพมากขึ้นดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 1ปี เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ  
ผลสมัฤทธ์ิ 
- เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันกับยุคสมัยและสถานการณ์ 
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ลงชื่อ อาจารย์วสุธิดา นักเกษม                                           อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
 
 
ลงชื่อ อาจารย์จิระพงศ์ เรืองกุน                       อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


