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 เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาสมัมนาการจดัการธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อินโด
จีน รหสัวิชา บธ 0409 มุง่เน้นให้ผู้ เรียน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั ความหมายของการสมัมนาและ
กระบวนการแก้ไขปัญหา แนวคดิและหลกัการบริหารยคุใหม ่การประเมินความสามารถขององค์กร การ
วิเคราะห์ภาวการณ์แขง่ขนัทางธุรกิจ ทางเลือกการบริหาร การวางแผนก าลงัคนเชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์ทาง
การตลาด การวางแผนการเงิน คณุธรรมและจริยธรรมการบริหาร วิเคราะห์การจดัสมัมนาและการ
แก้ปัญหาในสภาวะปัจจบุนัท่ีต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์  

 รายละเอียดรายวิชานีจ้งึเป็นสว่นส าคญัตอ่ผู้ เรียน ท่ีเน้นทัง้การเรียนการสอนท่ีเป็นการ
ปฏิบตั ิและการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้ เรียนได้แนวทางในการจดัการเรียนรู้ทฤษฎีและ
กรณีศกึษาตา่ง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงตดิตามเทคโนโลยีใหม ่ๆ โดยใช้
ทกัษะการค้นคว้าเพิ่มเตมิจากการเรียนภายในห้อง ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากรายวิชานีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในอนาคตได้    

 
                                        

                                                                                                        
              อาจารย์ประสานงานรายวิชาสมัมนาการจดัการธรุกิจการค้า

ระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน 
                                                              วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร  
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 สำรบัญ  
 

หมวด  หน้ำ 
1 ข้อมลูทัว่ไป 3 
2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 4 
3 ลกัษณะและการด าเนินการ 4 
4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 5 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  8 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 14 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 14 
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รำยละเอียดของรำยวิชำ 
 
ช่ือสถำบันอุดมศึกษำ   วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร  

คณะ    ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรำยวิชำ 
บธ 0409 สมัมนาการจดัการธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน  

Seminar in Management Problems 
2. จ ำนวนหน่วยกิต 
    3(3-2-2-5) หนว่ยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 
    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน  
4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ  

อาจารย์ผู้สอน  
5. ภำคกำรศึกษำ/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศกึษาท่ี 3 / ชัน้ปีท่ี 1 
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี) 
    ไมมี่ 
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี) 
    ไมมี่ 
8. สถำนที่เรียน 
    วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร  
9. วันท่ีจัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ล่ำสุด 
    พ.ศ. 2556 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 
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 เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจสภาวะปัจจบุนัขององค์กร ท่ีต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกา-   
ภิวตัน์ ไมว่า่จะเป็นโลกาภิวตัน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน และอตุสาหกรรม องค์กรจงึต้อง
ปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง หากไมป่รับตวัอาจน าไปสูก่ารล้มเลิกและปิดกิจการไปในท่ีสดุ แตถ้่า
ต้องการอยูร่อดปลอดภยั จ าเป็นต้องปรับตวั บอ่ยครัง้การบริหารองค์กรต้องเลือกตดัสินใจทางใดทางหนึง่
ท่ีคดิวา่เป็นทางเลิกท่ีดีท่ีสดุแล้วก็ยงัเกิดความเส่ียงท่ีไมค่าดคดิ ท าอยา่งไรจงึจะก าจดัความเส่ียงได้ จงึต้อง
ศกึษาให้รู้ทนัเหตกุารณ์และสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การบริหารจดัการองค์กร 
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์และการะบวนการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหา 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาแล้วแก้ปัญหาแบบบรูณาการ 
3. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะหน้าได้ทนัที 
4. เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัแิสดงความคดิเห็น และยอมรับฟังความคดิของผู้ อ่ืน 
5. เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจการบริหารแบบประชาธิปไตย ท่ีเน้นประโยชน์ของสว่นรวมเป็นหลกั 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระบบการจดัการ การวิเคราะห์ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 
แนวความคดิในการแก้ปัญหา ศกึษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบตัใินการแสดงความ
คดิเห็นและกระบวนการตดัสินใจในด้านตา่ง ๆ ของการจดัการ 
2. จ ำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 

บรรยำย กำรฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงำน 
ภำคสนำม/กำร

ฝึกงำน 

กำรศึกษำด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง 
 
 
 

ตามความจ าเป็น โดย
ประเมินจากสมัฤทธิผล
การเรียนของนกัศกึษา 

 

ไมมี่ 90 ชัว่โมง 

 
 
3. จ ำนวนช่ัวโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็น   
    รำยบุคคล 
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อาจารย์ผู้สอนก าหนดวนั เวลา ในการให้ค าปรึกษา ( Office Hour) จ านวน 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ และ
ประกาศให้ผู้ เรียนทราบ  และนอกจากนัน้ยงัอนญุาตให้นกัศกึษาตดิตอ่ผา่นโทรศพัท์ และ e-mail ด้วยโดย
บอกหมายเลขโทรศพัท์ และ e-mail address สว่นตวัให้ทราบ 
 

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

(1)  ตระหนักในคุณค่ำ คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินยั ตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และสงัคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขดัแย้ง และล าดบั

ความส าคญั 
(4)  เคารพสิทธิ รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่ และศกัดิศ์รีของความเป็น

มนษุย์ 
(5)  เคำรพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กร และสังคม 
(6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

   1.2 วิธีการสอน 
ให้ท าโครงการ หรือกรณีศกึษาท่ีต้องประยกุต์ความรู้ในวิชากบัปัญหาจริง โดยให้นกัศกึษาท าเป็น

กลุม่สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวา่งท่ีท าโครงงาน โดยการพดูคยุกบันกัศกึษาเน้น
ความรับผิดชอบตอ่งาน วินยั จรรยาบรรณ ความซ่ือสตัย์ตอ่หน้าท่ีในกลุม่ ความถ่อมตนและความมีน า้ใจ
ตอ่เพ่ือนร่วมงาน และความซ่ือสตัย์ 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

สงัเกตพฤตกิรรมตา่ง ๆ ของนกัศกึษาท่ีเกิดระหวา่งการทดลองใช้วิธีการสอนในข้อ (2) ข้างต้นวา่
เป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม ่ถ้าไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหมาย ก็อาจเปล่ียนสถานการณ์หรือปรับ
โครงการให้เหมาะสมมากขึน้ 
2. ควำมรู้ 
    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
         มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัญหา และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านองค์กรและธุรกิจ และสามารถ
ปัญหาเหลา่นัน้มาจดัสมัมนาได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  

(1)  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหลักกำร และทฤษฎีท่ีส ำคัญในเนือ้หำท่ีศึกษำ 
(2)  สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ เข้ำใจ และ แก้ไขปัญหำขององค์กร และน ำมำประยุกต์ใช้กับ

องค์กร โดยวิธีกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 
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(3)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศกึษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

(4) สามารถบรูณาการความรู้ในท่ีศกึษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  และประยกุต์ใช้องค์
ความรู้ทางด้านอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบัองค์ความรู้ด้านการแก้ปัญหาองค์กรได้อยา่งเหมาะสม 
    2.2  วิธีการสอน 
 บรรยายหวัข้อรายละเอียดตา่ง  ๆ โดยใช้ส่ือ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นกัศกึษา
ร่วมอภิปรายประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้และตามด้วยตวัอยา่งในการศกึษา อภิปราย
โต้ตอบระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา การท างานกลุม่ การน าเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
     2.3 วิธีการประเมินผล 
       (1) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
       (2) น าเสนอสรุปการอา่นจากการค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
       (3) วิเคราะห์กรณีศกึษา 
3. ทักษะทำงปัญญำ 
   3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

(1)  คดิอยา่งมีวิจารณญาณ และอยา่งเป็นระบบ 
(2)  สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเดน็ปัญหำและควำมต้องกำร 
(3)  สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะกับกำรแก้ไขปัญหำกำรสัมมนำได้อย่ำงเหมำะสม 

    3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานให้นกัศกึษาท ารายงานท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้วิชานี ้และน าเสนอผลงานในรูปของ

การอภิปรายกลุม่ 
    3.3 วิธีการประเมินผล 
             ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์และการ
ประยกุต์ความรู้ท่ีศกึษาและสภาพเนือ้หาในบทเรียนท่ีได้ศกึษา 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
    4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

(1)  สำมำรถส่ือสำรทัง้ภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศกับกลุ่มคนหลำกหลำย ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

(2)  สามารถให้ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมท างาน 

(3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสงัคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 
(4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม่ 
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(5)  สามารถเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้สว่นตวั และสว่นรวม พร้อมทัง้
แสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 

(6)  มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเอง และทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
    4.2 วิธีการสอน 
  ให้ท าโครงการร่วมกนัเป็นกลุม่โดยเน้นความรู้ท่ีเรียนในวิชากบัปัญหาท่ีก าหนดแทรกประสบการณ์
ของอาจารย์ในระหวา่งการสอน โดยผา่นการเลา่เร่ืองตา่ ง ๆ พดูคยุกบันกัศกึษาถึงความจ าเป็น ของ
รายวิชาท่ีเรียน ในระหวา่งท าการสอน 
    4.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) ประเมินรายงานท่ีน าเสนอและพฤตกิรรมการท างานเป็นทีม  
        (2) ประเมินพฤตกิรรมในห้องเรียน เชน่ การเข้าเรียน การท างานสง่  
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1)  มีทักษะในกำรสร้ำงทีมงำนท่ีจ ำเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำน 
(2) สามารถแนะน าประเดน็การแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยกุต์ตอ่ปัญหาท่ีเก่ียวข้องอยา่งสร้างสรรค์ 
(3) สำมำรถส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทัง้ปำกเปล่ำ และกำรเขียน พร้อมทัง้ เลือกใช้

รูปแบบของส่ือกำรน ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม 
(4) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม 

    5.2 วิธีการสอน 
ให้นกัศกึษาจดัท ารายงานและน าเสนอในแตล่ะคาบ 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
ให้คะแนนโดยวดัจากการการมีสว่นร่วม คณุภาพงาน และการน าเสนองาน  
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หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
1. แผนกำรสอน 
สัปดำห์ที่ 

 
หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมกำรเรียน           

กำรสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 
ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 ความหมายของการ
สมัมนาและกระบวนการ
แก้ไขปัญหา 

3.5 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. แนะน าเนือ้หาวิชา  
วตัถปุระสงค์ของวิชา   
และการประเมินผล 
2.ใช้ส่ือ PowerPoint     
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
 

 

2-3 บทท่ี 2 แนวคดิและหลกัการ
บริหารยคุใหม ่

7 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
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สัปดำห์ที่ 
 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน           
กำรสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

4 บทท่ี 3 วิสยัทศันีน้ ากลยทุธ์ 
 

3.5 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
 

 

5-6 บทท่ี 4 การประเมิน
ความสามารถขององค์กร 

7 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็ 
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
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สัปดำห์ที่ 
 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน           
กำรสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

7 บทท่ี 6 การวิเคราะห์
ภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจ 

3.5 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็ 
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
 

 

8 สอบกลางภาค 1.5 ข้อสอบปรนยั 40 ข้อ  
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 7 ทางเลือกการบริหาร 3.5 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็ 
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
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สัปดำห์ที่ 
 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน           
กำรสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

10-11 บทท่ี 8 การวางแผนก าลงัคน
เชิงกลยทุธ์ 

7 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
 

 

12 บทท่ี 9 กลยทุธ์ทางการตลาด 
 

3.5 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
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สัปดำห์ที่ 
 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน           
กำรสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

13 บทท่ี 10 การวางแผนการเงิน 3.5 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

 

14 บทท่ี 11 คณุธรรมและ
จริยธรรมการบริหาร 

3.5 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ
ตอบค าถามในชัน้เรียน 
ส่ือกำรสอน 

1. ส่ือมลัตมีิเดีย 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
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สัปดำห์ที่ 
 

หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน           
กำรสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

15  3.5   
16 สอบปลายภาค 1.5 ข้อสอบปรนยั 60 ข้อ  

ข้อสอบอตันยั 1 ข้อ 
 

 
2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลกำร 

เรียนรู้ 
วิธีกำรประเมิน สัปดำห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของกำร 
ประเมินผล 

1 

 
 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 
3.1, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 
5.3 

การน าเสนองานเด่ียว
วิเคราะห์กรณีศกึษา 

3 - 6 

 
 

10 

 

2 1.1, 2.1, 3.1, 3.3 สอบกลางภาค 8 20 

3 

 
 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 5.2, 
5.3 

การน าเสนอผลงาน
กิจกรรมกลุม่ 

11-12 

 
20 

 

4 

 

1.1,1.3, 2.1, 3.1, 3.3 ทดสอบยอ่ย 15 10 

5 1.1, 2.1,3.1 สอบปลายภาค 16 40 

รวมทัง้สิน้ 100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
1. เอกสำรและต ำรำหลัก 

ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ. (2549). ทำงเลือกกำรบริหำรทำงอยู่รอดขององค์กร.  
2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 

http://www.arit.dusit.ac.th/ 

http://www.sbdc.co.th 

http://www.hrm.cmru.ac.th/modules.php?name=News$file=article&sid=11-33k. 
3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 

ตะวนั สาดแสง. (2548) สร้ำงคน สร้ำงองค์กร:คัมภีร์เพิ่มทักษะกำรบริหำร. กรุงเทพฯ:  

นิรมิต เทียมทนั. (2551). ยุทธศิลป์กำรบิรหำรจัดกำร:ศำสตร์และศิลป์ส ำหรับผู้สร้ำงอนำคต. 
กรุงเทพฯ. 

 
หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 
     - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
     - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ข้อเสนอแนะผา่นเว็บ ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นชอ่งทางการส่ือสารกบันกัศกึษา  
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 
   - ผลการสอบ/การเรียนรู้ 

- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
3. กำรปรับปรุงกำรสอน 
    - การจดัท าวิจยัในชัน้เรียน 

  - การประชมุเชิงปฏิบตักิารระหวา่งผู้สอน 
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำในรำยวิชำ 
     - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์ทา่นอ่ืน  หรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ประจ าหลกัสตูร 
     - มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา  โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 
5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

http://www.arit.dusit.ac.th/
http://www.sbdc.co.th/


มคอ. 3 

                                    

                                                                                                                                             

     - ปรับปรุงรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 
     - เปล่ียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้นีก้บัปัญหา
ท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย์ 

 


