
 

    
    
    
    
    
    

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)    
    

หลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรการจดัการบัณฑติการจดัการบัณฑติการจดัการบัณฑติการจดัการบัณฑติ    
คณะวทิยาการจดัการคณะวทิยาการจดัการคณะวทิยาการจดัการคณะวทิยาการจดัการ        มหาวทิยาลยัสวนดสุติมหาวทิยาลยัสวนดสุติมหาวทิยาลยัสวนดสุติมหาวทิยาลยัสวนดสุติ    

ประจาํภาคเรยีนที่ ประจาํภาคเรยีนที่ ประจาํภาคเรยีนที่ ประจาํภาคเรยีนที่     1111    / / / / 2561256125612561    

    
    
    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        3663663663662222101010102222  ชือ่รายวชิา ชือ่รายวชิา ชือ่รายวชิา ชือ่รายวชิา ((((ภาษาไทย)ภาษาไทย)ภาษาไทย)ภาษาไทย)    การการการการวางแผนและการควบคมุวางแผนและการควบคมุวางแผนและการควบคมุวางแผนและการควบคมุ    

                                                                                                                            (ภาษา(ภาษา(ภาษา(ภาษาองักฤษองักฤษองักฤษองักฤษ)))) Planning and ContrPlanning and ContrPlanning and ContrPlanning and Controllingollingollingolling    
    

    

    

    

    

อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยผ์ูส้อน      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช    
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คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ    
    

 มคอ.3 นี้จัดทําข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาการวางแผน
และการควบคุม  รหัสวิชา 3662102 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดท่ีเก่ียวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด 
ดังต่อไปนี้ หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 6 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
โดยในการจัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ท่ีมีความสอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชา รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วย 
 ผู้จัดทําหวังว่า มคอ.3 ท่ีจัดทําข้ึนจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสน้ี 

 
    
    
    

                                                                              หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
                                                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                   25 กรกฎาคม 2561 
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สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    
    

หมวดหมวดหมวดหมวด                                            หนา้หนา้หนา้หนา้    
    
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 4 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  5 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล  9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 14       
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 14 
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รายละเอยีดของรายวชิารายละเอยีดของรายวชิารายละเอยีดของรายวชิารายละเอยีดของรายวชิา    
    
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
คณะคณะคณะคณะ                คณะวิทยาการจัดการ    
    

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่1 1 1 1 ข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไป    
1. 1. 1. 1. รหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิา    
    รหัสวิชา 3662102     ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การวางแผนและการควบคุม 
                                              (ภาษาอังกฤษ)  Planning and Controlling 
2. 2. 2. 2. จาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิต    
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. 3. 3. 3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิา    
     หลักสูตรการจัดการบัณฑติ ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน 
4. 4. 4. 4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน    
                อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช 
                อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช ตอนเรียน A1 
5. 5. 5. 5. ภาคการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษา////ชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีน    
                ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีที่ 2 
6. 6. 6. 6. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    (Pre(Pre(Pre(Pre----requisite) (requisite) (requisite) (requisite) (ถา้มีถา้มีถา้มีถา้มี))))    
    ไม่มี 
7. 7. 7. 7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันรายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันรายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันรายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกัน    (Co(Co(Co(Co----requisites) (requisites) (requisites) (requisites) (ถา้มีถา้มีถา้มีถา้มี))))    
                ไม่มี 
8. 8. 8. 8. สถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีน    
    ห้อง 32301 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. 9. 9. 9. วนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ    
    25 กรกฎาคม 2561 
    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    2 2 2 2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์    
1. 1. 1. 1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา    
                1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนและการควบคุม 
    1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแนวความคิดและการนํากระบวนการและเทคนิค
ต่างๆ ในการวางแผนและการควบคุมได้ 
    1.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึกและตระหนักในการสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้เกิด
ประโยชน์ท่ีสร้างมูลค่าแก่สังคมได้ 
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2. 2. 2. 2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา////ปรบัปรงุรายวชิาปรบัปรงุรายวชิาปรบัปรงุรายวชิาปรบัปรงุรายวชิา    
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและการนํากระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการวางแผนและการควบคุมการ

จัดการทางธุรกิจ กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดย
งบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคต 

    
หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    3 3 3 3 ลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการ    

1. 1. 1. 1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา        

Concepts and the guides process and any technique in planning and controlling, business 
management process in planning, planning in any fluctuation circumstances, controlling by 
any types of budget, controlling by work process network, technique and guideline to 
control in any level of administration 

 
2. 2. 2. 2. จาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษา    

บรรยายบรรยายบรรยายบรรยาย    การฝึการฝึการฝึการฝึกกกก    
    

สอนเสรมิสอนเสรมิสอนเสรมิสอนเสรมิ    ปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิ////งานงานงานงาน    
ภาคสนามภาคสนามภาคสนามภาคสนาม////การฝกึงานการฝกึงานการฝกึงานการฝกึงาน    

การศึกษาดว้ยตนเองการศึกษาดว้ยตนเองการศึกษาดว้ยตนเองการศึกษาดว้ยตนเอง    

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา    

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย    

ไม่มี 90 ชั่วโมงต่อต่อภาค
การศึกษา    

    
3. 3. 3. 3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็      
                รายบคุครายบคุครายบคุครายบคุคลลลล    
                    อาจารย์ผู้สอนกําหนดวัน เวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และประกาศให้
ผู้เรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วยโดยบอกหมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ    
    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    4 4 4 4 การพฒันาการเรียนการพฒันาการเรียนการพฒันาการเรียนการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษารู้ของนกัศกึษารู้ของนกัศกึษารู้ของนกัศกึษา    
1. 1. 1. 1. คุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรม    จรยิธรรมจรยิธรรมจรยิธรรมจรยิธรรม    

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
� 1.1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีได้  
� 1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

แนวความ คิดและการ นํ ากระบวนการและ เทคนิ ค ต่ างๆ  ในการวางแผนและการควบคุม  
การจัดการทางธุรกิจ กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดย
งบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ 
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� 1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน 
            1.2 วิธีการสอน       

1.2.1 กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีชื่นชอบมานําเสนอและร่วมกันอภิปราย 
1.2.2 สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ

ปฏิบัติการวางแผนและการควบคุมท่ีถูกต้อง 
1.2.3 ศึกษากรณีตัวอย่างในประเด็นคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนและการควบคุม 
1.2.4 ฝึกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ 

            1.3 วิธีการประเมินผล                    
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
1.3.3    ประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
1.3.4 ความถูกต้องของแผนการจัดการธุรกิจ 

2. 2. 2. 2. ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้    
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

� 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ 
2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ 

รวมท้ังมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
� 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ

ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
    2.2 วิธีการสอน 
                                        2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี ด้าน
การจัดการ 

2.2.2 บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยนํามา
สรุปและนําเสนอ 

2.2.3 ฝึกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ    
   2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจจากการทดสอบย่อย 
2.3.2 การนําเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคําถาม 

จากกรณีศึกษา 
2.3.3 การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี 
2.3.4 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนําเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
2.3.5 ความถูกต้องของแผนการจัดการธุรกิจ 
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3. 3. 3. 3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา    
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา                

3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21  

� 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 

� 3.1.3 มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

� 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่มโดยเน้นให้อธิบายหลักการเหตุผลการวางแผนและ
การควบคุม 

3.2.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านการจัดการในบริบทที่หลากหลาย การเล่นเกม และนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

3.2.3 ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อท่ีจะเรียน ผู้สอนสรุปแนวคิดและบรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าว
ตลอดจนมอบหมายให้นักศึกษาทํากรณีศึกษาเพื่อฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนําเสนอผลงาน และ
การอภิปรายกลุ่ม 

3.2.4 ฝึกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ    
            3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาจากการเล่นเกม และกรณีศึกษา 
3.3.2 การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ

วิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจเบ้ืองต้น 
3.3.3 ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา 
3.3.4 ความถูกต้องของแผนการจัดการธุรกิจ    

4. 4. 4. 4. ทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ    
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา          

4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

� 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

� 4.1.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 

� 4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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    4.2 วิธีการสอน         
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มที่มีการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการเล่นเกม 
4.2.3 การนําเสนอผลงาน 
4.2.4 ฝึกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ความถูกต้องของงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.3.2 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเล่นเกม และการตอบข้อซักถามของผู้สอน 
4.3.3 สังเกตการณ์นําเสนอผลงาน 
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกันและการติดต่อ

ประสานงาน 
4.3.5 ความถูกต้องของแผนการจัดการธุรกิจ 

5. 5. 5. 5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข    การสื่อสารการสื่อสารการสื่อสารการสื่อสาร    และการใชเ้ทคโนโลยสีและการใชเ้ทคโนโลยสีและการใชเ้ทคโนโลยสีและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศารสนเทศารสนเทศารสนเทศ    
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา      

� 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต 

� 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
� 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่

แตกต่างกันทั้งท่ีเป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
� 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล

ความหมาย และการสื่อข้อมูล 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ 

5.2.2 ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา และสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนและการควบคุม 
5.2.3 กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมายโดยใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
5.2.4 ฝึกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 
5.3.3 ความถูกต้องของผลงาน 
5.3.4 ความถูกต้องของแผนการจัดการธุรกิจ 
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    5 5 5 5 แผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผล    
1.1.1.1. แผนการสอนแผนการสอนแผนการสอนแผนการสอน    

สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อการสอนการสอนการสอนการสอน    ////    LearninLearninLearninLearning g g g 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน        สื่อสื่อสื่อสื่อการสอนการสอนการสอนการสอน    สอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบั
จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา     

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
    

1-2 - หวัข้อหวัข้อหวัข้อหวัข้อการสอนการสอนการสอนการสอน 
แนะนําการเรียนการสอนและ
ความหมาย แนวคิดการวางแผน
และการควบคุม 
- Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน
และการควบคุม 
    

3 1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน 
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
3. บรรยายความรู้พื้นฐาน  
4. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดยผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ 
ตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกําหนด  
5. แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการทําแผนการจัดการธุรกิจ 

1. ตํารา 
2. PowerPoint  
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)    
4. กรณีศึกษา 
5. ใบงาน    

1.1 ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 

3-4 - หวัข้อหวัข้อหวัข้อหวัข้อการสอนการสอนการสอนการสอน 
เทคนิคต่างๆ ในการวางแผนการ
จัดการธุรกิจ 
- Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
เข้าใจและรู้ถึงเทคนิคต่างๆ ในการ
วางแผนการจัดการธุรกิจ จากการ
เล่นเกมและใบงาน 

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้ โดยสรุปเป็น Mind Map นําเสนอหน้า
ชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมกันสรุปประเด็นที่สําคัญของ
การเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวางแผนการจัดการ
ธุรกิจ 
4. นักศึกษานําเสนอแผนงานการจัดการธุรกิจที่สนใจ    

1. PowerPoint 
2. ใบงาน 
3. เกม    

1.1, 1.2 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 

5 - หวัข้อหวัข้อหวัข้อหวัข้อการสอนการสอนการสอนการสอน 
กระบวนการในการวางแผน  
 

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา และให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่าง
จากคลิปวิดีโอ 

1. PowerPoint 
2. คลิปวิดีโอ 
3. กรณีศึกษา    

1.1, 1.2 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 
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สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อการสอนการสอนการสอนการสอน    ////    LearninLearninLearninLearning g g g 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน        สื่อสื่อสื่อสื่อการสอนการสอนการสอนการสอน    สอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบั
จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา     

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
    

- Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
ผู้เรียน เรียนรู้จากการค้นคว้า
ข้อมูลและกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการวางแผน 

3. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดยผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ 
ตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกําหนด 
4. นักศึกษาฝึกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ 
5. ทดสอบย่อย 

6 - หวัข้อหวัข้อหวัข้อหวัข้อการสอนการสอนการสอนการสอน 
การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
- Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่จะนําไป
แก้ไขปัญหาและสถานการณ์จริง
ในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
แสดงออก ฝึกวางแผนการทํางาน
ร่วมกัน เข้าใจความรู้สึกและ
พฤติกรรมทั้งของตนเองและของ
ผู้อื่น 

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่ได้รับ
มอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคําถามและให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นว่า ผู้แสดงแต่ละคนทําหน้าที่อะไร 
และทําหน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น 
4. นักศึกษาฝึกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ 
 

1. PowerPoint 
2. สถานการณ์
สมมติ 
    

1.1, 1.2, 1.3 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 

7 - หวัข้อหวัข้อหวัข้อหวัข้อการสอนการสอนการสอนการสอน 
เทคนิคต่างๆ ในการควบคุม 
- Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
เข้าใจถึงการควบคุมภายใต้

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. จําลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ 
โดยผู้เรียนเขียนทํานายสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น สังเกตุและ

1. PowerPoint 
2. สถานการณ์
จําลอง    

1.1, 1.2, 1.3 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 
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สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อการสอนการสอนการสอนการสอน    ////    LearninLearninLearninLearning g g g 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน        สื่อสื่อสื่อสื่อการสอนการสอนการสอนการสอน    สอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบั
จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา     

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
    

สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงได้และ
ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกตและการ
จดบันทึก 

บันทึกผล อธิบายสิ่งที่สังเกตได้อาจทําการทดลอง 
สํารวจหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และนําเสนอผลงาน
กลุ่มหน้าชั้นเรียน 
4. นักศึกษาฝึกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ    

8-9 - หวัข้อหวัข้อหวัข้อหวัข้อการสอนการสอนการสอนการสอน 
การควบคุมโดยงบประมาณ
ประเภทต่างๆ 
- Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และคําตอบตามหลัก 
วิชาการ  
 

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. ผู้สอนนําเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้ผู้เรียน เกิด
การคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน ตอบคําถามอย่าง
หลากหลาย  
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือค้นคว้า
เพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด ช่วยกัน
เลือกคําตอบที่ดีที่สุด และสรุปคําตอบที่เด่นชัดที่สุด  
5. นักศึกษาฝึกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ 

1. PowerPoint  
2. โจทย์/ประเด็น
ปัญหา  
    

1.1, 1.2, 1.3 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 

10 - หวัข้อหวัข้อหวัข้อหวัข้อการสอนการสอนการสอนการสอน 
การควบคุมด้วยโครงข่าย
ปฏิบัติงาน 
- Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
วิเคราะห์ปัญหาการควบคุมด้วย
โครงข่ายปฏิบัติงาน และได้เรียนรู้
จากการค้นคว้าข้อมูล การเลน่
เกม และกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดยผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ 
ตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกําหนด และการเล่นเกม 
4. นักศึกษาฝึกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ 
5. ทดสอบย่อย 

1. PowerPoint 
2. กรณีศึกษา 
3. เกม    

1.1, 1.2, 1.3 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 



มคอ. 3 

 12

สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อการสอนการสอนการสอนการสอน    ////    LearninLearninLearninLearning g g g 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน        สื่อสื่อสื่อสื่อการสอนการสอนการสอนการสอน    สอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบั
จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา     

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
    

11 - หวัข้อหวัข้อหวัข้อหวัข้อการสอนการสอนการสอนการสอน 
เทคนิคและวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานระดับต้น 
- Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
วิเคราะห์ปัญหาเทคนิคและ
วิธีการควบคุมการปฏิบัติงานต้น 
ได้และได้เรียนรู้จากการค้นคว้า
ข้อมูลและกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน    

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการ 
บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรงหรือ
สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม 
4. นักศึกษาฝึกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ 

1. PowerPoint  
2. ประเด็นปัญหา/  
สถานการณ์ปัญหา    

1.1, 1.2, 1.3 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 

12 ----    หัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อการสอนการสอนการสอนการสอน    
เทคนิคและวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานระดับกลาง 
----    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
เข้าใจเทคนิคและวิธีการควบคุม
การปฏิบัติงานระดับกลางและได้
เรียนรู้จากการค้นคว้าข้อมูลและ
กระบวนการ แลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการ 
บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรงหรือ
สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม 
4. นักศึกษาฝึกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ 

1. PowerPoint  
2. ประเด็นปัญหา/  
สถานการณ์ปัญหา    

1.1, 1.2, 1.3 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 

13 ----    หัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อการสอนการสอนการสอนการสอน    
เทคนิคและวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานระดับสูง 
 

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียน

1. PowerPoint  
2. ประเด็นปัญหา/  
สถานการณ์ปัญหา    

1.1, 1.2, 1.3 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 
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สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อการสอนการสอนการสอนการสอน    ////    LearninLearninLearninLearning g g g 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน        สื่อสื่อสื่อสื่อการสอนการสอนการสอนการสอน    สอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบัสอดคล้องกบั
จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา จดุมุง่หมายรายวิชา     

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
    

----    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
รู้ถึงเทคนิคและวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้และได้
เรียนรู้จากการค้นคว้าข้อมูลและ
กระบวนการ แลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 

คิดวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการ 
บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรงหรือ
สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม 
4. นักศึกษาฝึกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ 

14-15 ----    หัวข้อหัวข้อหัวข้อหัวข้อกกกการสอนารสอนารสอนารสอน    
การวางแผนและการควบคุม
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
----    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
เข้าใจถึงเหตุการณ์ปัจจุบันในการ
วางแผนและการควบคุม 
ได้ 

3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 
2. บรรยายเนื้อหา 
3. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดยผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของ 
ตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกําหนด 
4. นักศึกษานําเสนอสรุปผลการวางแผนงานการ
จัดการธุรกิจ 

1. PowerPoint 
2. กรณีศึกษา    

1.1, 1.2, 1.3 
 
 

ผศ.อภิญญา 
ทหราวานิช 

16 สอบปลายภาสอบปลายภาสอบปลายภาสอบปลายภาคคคค     
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2. 2. 2. 2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้    
กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม

ที่ทีท่ี่ที่    
ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้    วธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิวธิกีารประเมนิ    สปัดาหท์ีป่ระเมนิสปัดาหท์ีป่ระเมนิสปัดาหท์ีป่ระเมนิสปัดาหท์ีป่ระเมนิ    

สดัสว่นของสดัสว่นของสดัสว่นของสดัสว่นของ    
การประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิผลการประเมนิผล    

1 1.1.1 การเข้าช้ันเรียน การแต่งกาย สัปดาห์ท่ี 1-15 5% 
2 1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, 

3.1.3, 4.1.4, 5.1.1 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ในชั้นเรียน เช่น การอภิปราย 
ตอบคําถาม การเล่นเกม งานที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ท่ี 1-15 
 

10% 

3 2.1.1, 2.1.3, 3.1.3  1. ทดสอบย่อย 
2. สอบปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 5,10 
สัปดาห์ที่ 16 

10% 
40% 

4 1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, 
3.1.3, 4.1.4, 5.1.1 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา คลิป
วิดีโอ ประเด็นข่าว และการ
นําเสนอ 

สัปดาห์ที่ 15 
 

15%    

5 1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, 
3.1.3, 4.1.4, 5.1.1 

การฝึกการวางแผนงานการ
จัดการธุรกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1-15 
 
 

20% 
 
 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    100%100%100%100%    
 

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    6 6 6 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน    
1. 1. 1. 1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั    

ประจวบ เพิ่มสุวรรณ. (2558). การางแผนและควบคุมการบริหารงาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.    

2. 2. 2. 2. เอกสารและข้อมูลสําคัญเอกสารและข้อมูลสําคัญเอกสารและข้อมูลสําคัญเอกสารและข้อมูลสําคัญ    
 2.1 กรณีศึกษาดา้นการเป็นผูป้ระกอบการและการประกอบธุรกิจ 
    2.2 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น ฐานเศรษฐกิจ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ เป็นต้น 
    2.3 เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  
         - กระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th/ 
         - สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) http://www.sme.go.th/th/ 
3. 3. 3. 3. เอกสารและข้อมูลแนะนําเอกสารและข้อมูลแนะนําเอกสารและข้อมูลแนะนําเอกสารและข้อมูลแนะนํา    

ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2558). การวางแผนและการประเมินผล. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒน     
บริหารศาสตร์. 

อัจฉรา จันทร์ฉาย. (2557). เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ออสเทอร์ วัลเลอร์, อเล็กซานเดอร์. (2557). คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น. 

    
หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    7 7 7 7 การประเมนิและปรบัปรงุกาการประเมนิและปรบัปรงุกาการประเมนิและปรบัปรงุกาการประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิารดาํเนนิการของรายวชิารดาํเนนิการของรายวชิารดาํเนนิการของรายวชิา    

1. 1. 1. 1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา    
 1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
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    1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวชิา    
2. 2. 2. 2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน             
 2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
    2.2 รายงานการค้นคว้าตา่งๆ ท่ีมอบหมาย 
    2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา    
    2.4 ผลการทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค    
3. 3. 3. 3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน                 
 นําผลการประเมินของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน    
4. 4. 4. 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์อการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์อการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์อการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวชิางนักศึกษาในรายวชิางนักศึกษาในรายวชิางนักศึกษาในรายวชิา    
 4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 4.2 การพิจารณาข้อสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ    
5. 5. 5. 5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา    
 หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวชิาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาํเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
    
    

    
    


