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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)  (Course  Specification)   
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  บธ 0205  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  

 

 
2. จานวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (2-2-5)  

 

 
 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ     

 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ  

 

 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  ภาคการศึกษาที ่1/2557  ชั้นปีที่เรียน  

 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)  หลักการประกอบธุรกิจ   

 

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี  

 

 
8. สถานที่เรียน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร    

 

 
 9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด ปีการศึกษา 2556  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชุมชน และรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
    1.มีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจชุมชน  
    2.มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนศึกษาลักษณะของชุมชน   
   3. มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ 
   4. มีความเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน แนวทางการจัดตั้งธุรกิจชุมชน  การบริหารการตลาด การบริหาร
เงินทุน การจัดการทางการเงิน การบริหารการตลาด การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจชุมชน 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  กฎหมายธุรกิจ  ผลกระทบของธุรกิจชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม บุคลิกภาพและ
ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อชุมชน 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

30 ชั่วโมง/ 
ภาค การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 
 

30 ชั่วโมง/ 
ภาค การศึกษา 

 

75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
จ านวน 1 ชั่งโมงต่อสัปดาห ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
    1.1.1 ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม 
     1.1.มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ 
     1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
  
1.2. วิธีการสอน  
      - ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในรายวิชามีการก าหนดให้มีการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึก
ให้นักศึกษารู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น และอาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
สัปดาห ์ 
1.3. วิธีการประเมินผล  
     - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
     - ประเมินผลจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  
     - ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย  
     - ประเมินผลจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบกลางภาค และปลายภาค  
2. ความรู้ 

2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่ต้องพัฒนา  
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชานี ้โดยมาตรฐานความรู้ครอบคลุมดังนี ้ 

2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของรายวิชาที่ศึกษา 
2.1.2 มีความรู ้ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม ่ 
2.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการแก้ปัญหาในการจัดการ  

2.2. วิธีการสอน  
      บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหา
บทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานเก่ียวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ  
2.3. วิธีการประเมินผล  
     - ทดสอบย่อยจากกรนาเสนอแต่ละกลุ่ม สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี  
     - ประเมินจากการนาเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา รายงาน  
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
             3.1.1 สามารถเลือกและก าหนดใช้กลยุทธ์การจัดการให้เหมาะสมกับการท างาน   
             3.1.2 สามารถแสวงหาความรู้ทางการจัดการจากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง               
      3.2. วิธีการสอน  
            - การมอบหมายให้นักศึกษาทารายงานเก่ียวกับธุรกิจในชุมชน แก้ไขปัญหา และการนาเสนอผลงาน และมี
การอภิปรายกลุ่ม  
            - วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในปัจจุบัน  
     3.3. วิธีการประเมินผล  
           - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ ์หรือวิเคราะห์แนวคิด  
           - วัดผลจากการประเมินรายงาน การนาเสนอผลงาน และการตอบคาถามของนักศึกษา  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
นักศึกษาต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมดังนี ้ 
          4.1.1 สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้  
          4.1.2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
          4.1.3 มีจิตอาสาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและกลุ่มงาน  
     4.2. วิธีการสอน  
           - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจชุมชน  
           - มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล เก่ียวกีบการประการธุรกิจชุมชน  
           - การนาเสนอรายงาน  
    4.3. วิธีการประเมินผล  
          - ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม  
          - ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา  
          5.1.1 สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ  
          5.1.2 สามารถสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    5.2. วิธีการสอน  
         - มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
         - นาเสนอโดยใช้รูปแบบ ธุรกิจจารอง นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะ  
   5.3. วิธีการประเมินผล  
         - ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี 
         - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช ้ 

 

ผู้สอน 
 

1 บทที ่1 บทนา  
- แนะนารายวิชา ชี้แจง/ข้อตกลงต่างๆของ
วิชานี ้เช่น การประเมินผล การมอบหมาย
งาน/การบ้าน ฯลฯ  
 

4 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

2 บทที ่2 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  
- ความหมายของธุรกิจชุมชน และประเภท
ของธุรกิจชุมชน  
 

4 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

3 บทที ่3 หน่วยงานที่เข้ามาเก่ียวข้อง และให้ 4 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  นายทิวากร เหล่าลือชา 
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การสนับสนุน  
 

 

4 บทที ่4 ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจในชุมชน  
 

4 บรรยาย อภิปราย  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

5 บทที ่5 ขั้นตอนในการก่อตั้งและการ
ประกอบธุรกิจ  
 

4 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

6 บทที ่6 การจัดการด้านบัญช ิการเงิน  
 

4 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

7 บทที ่7 การจัดการด้านการผลิต  
 

4 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

8 บทที ่8 ทดสอบกลางภาค  
 

4 แบบทดสอบ  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

9 บทที ่9 การตลาด  
 

 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

10 กรณีศึกษา  
 

4 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย งานกลุ่ม งานบุคคล  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

11 กรณีศึกษา  
 

4 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย งานกลุ่ม งานบุคคล  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช ้ 

 

ผู้สอน 
 

12 บทที ่10จริยธรรมสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ชุมชน  
 

4 บรรยาย อภิปราย  
งานกลุ่ม  

นายทิวากร เหล่าลือชา 

13 นาเสนอรายงานกลุ่ม  
 

4 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย งานกลุ่ม  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

14 นาเสนอรายงานกลุ่ม  
 

4 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย งานกลุ่ม  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 

15 สรุปเนื้อหาที่เรียน และงานกลุ่ม  
 

4 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย งานกลุ่ม  
 

นายทิวากร เหล่าลือชา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 

 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที ่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1  

1.1.1, 2.1.1-2.1.4, 
3.1.1  
 

สอบกลางภาค  
 

8 
 

30% 
 

 
 
 
 
 
2 

2.1.4, 3.1.3-3.1.4, 
4.1.1, 5.13-5.1.5  
 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า 
การนาเสนอรายงาน  
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

1.1.3, 2.1.1, 2.1.3, 
4.1.2, 5.1.1  
 

การทางานกลุ่มและผลงาน  
 

3.1.4, 5.1.2  
 

การอ่านและสรุปบทความ  
 

1.1.2  
 

การส่งรายงานตามที่
มอบหมาย  
 

3 1.1.1-1.1.2, 1.1.4  
 

การเข้าชั้นเรียน  ตลอดภาคการศึกษา 
 

10% 
 

3.1.1-3.1.3, 4.1.3  
 

การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน  

 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและตาราหลัก  
- สานักงานมาตรฐานการศึกษา การจัดการธุรกิจชุมชน สานักงานสถาบัณราชภัฏ 2545  
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 2542  
- ทิวากร  เหล่าลือชา.เอกสารประกอบรายวิชาหลักการประกอบธุรกิจ.2553. ปรับปรุงคร้ังที่ 6 
- ทิวากร  เหล่าลือชา.เอกสารประกอบรายวิชาหลักการประกอบธุรกิจชุมชน.2554. ปรับปรุงคร้ังที่ 2 
 
2.เว็ปไซต ์
http://www.nbcc.ac.th/teacher/tiwakorn/index.html    เว็ปไซต์เพื่อการเรียนการสอนนายทิวากร  เหล่าลือชา 
http://www.ssru.ac.th/app/front/academics/website_link.php เว็ปไซต์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
http://gotoknow.org/blog/tiwakorn   บล็อกข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเอง 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห นจากนักศึกษาได้ดังนี ้ 

http://www.nbcc.ac.th/teacher/tiwakorn/index.html
http://www.ssru.ac.th/app/front/academics/website_link.php
http://gotoknow.org/blog/tiwakorn
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    - การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา  
    - แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้ 
    - ผลการเรียนของนักศึกษา  
    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้ 
    - ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  
3. การปรับปรุงการสอน  
    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงการสอนดังนี ้ 
    - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
    - การวิจัยในช้ันเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
    ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการ
สอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี ้ 
   - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร  
   - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้ 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4  
    - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่ได้มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือ
อุตสาหกรรมต่างๆ  
 
 
 

ความคิดเห็นของงานวิชาการ และผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
 
ความคิดเห็นของงานวิชาการ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ …………………………………………………….. 

(...........................................................)  
……./……../…….. 

ต าแหน่ง............................................... 
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ความคิดเห็นของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ …………………………………………………….. 

(...........................................................)  
……./……../…….. 

ต าแหน่ง ...........................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
บันทึกหลังการสอน 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
ความคิดเห็นของ ครูผู้สอน 

ลงชื่อ …………………………………………………….. 
(...........................................................)  

……./……../…….. 
ครูผู้สอนรายวิชา 
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บันทึกหลังการสอน 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
ความคิดเห็นของ ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

ลงชื่อ …………………………………………………….. 
(...........................................................)  

……./……../…….. 
ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 
 


