
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
โครงการสอนวิชา  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ   

รหัสวิชา  3200 - 1004 3 (3) 
สาขาวิชา -         ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 

ภาคเรียนท่ี     1     ปการศึกษา    2552  
ระหวาง    18  พฤษภาคม    -  19   กันยายน  2552    

 
ระดับช้ัน  สทธ. 1 

 
ผูสอน    นางสาวภณิชญา  ชมสุวรรณ 

        โทรศัพท  083 120 4977 
e-mail address :  kru_panich@yahoo.com 

 
คําอธิบายรายวิชา  

               ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบท่ีใชใน
การประกอบธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล 
การบริการของสํานักงาน ซึ่งครอบคลุมเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวกับของในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน
จรรยาบรรณของธุรกิจ 
 

 
 
การประเมินผล  คะแนนรอยละ  100  แบงเปน 
 1.  คุณธรรม  จริยธรรม  รอยละ  30     

1.1 มีวินัย, ประพฤติดี, แตงกายถูกระเบียบ มี
บุคลิกภาพท่ีดี 

รอยละ 10 

1.2 ขยัน(ตรงเวลา,เขาเรียนสมํ่าเสมอ, รับผิดชอบ
งานและเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย) 

รอยละ   5 

1.3 ประหยัด (เศรษฐกิจพอเพียง) ดูแลและใช
ทรัพยสินอยางคุมคา 

รอยละ   5 

1.4 ซื่อสัตย รอยละ   2 
1.5 สุภาพ มีสัมมาคารวะ มีมารยาท ไมกาวราว รอยละ   2 
1.6 สะอาดและรักษาสภาพแวดลอม รอยละ   2 
1.7 สามัคคี ไมทะเลาะวิวาท รอยละ    2 
1.8 มีน้ําใจ เสียสละ รวมกิจกรรม รอยละ    2 

 2.  การเรียนการสอน  รอยละ  50  
 3.  ช้ินงาน/โครงการ (Project Work) รอยละ  20 
เกณฑการวัดผล               

ชวงคะแนน ระดับผลการ
เรียน 

 ชวงคะแนน ระดับผลการเรียน 

80-100 4  60-64 2 
75-79 3.5  55-59 1.5 
70-74 3  50-54 1 
65-69 2.5  ตํ่ากวา 50 0 
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จุดประสงครายวิชา  

1. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ  
2. สามารถอธิบายองคประกอบท่ีใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
3. สามารถแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง 
4. สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารไปใชในการประกอบธุรกิจไดอยาง

ถูกตอง 
มาตรฐานรายวิชา  

1. เลือกประเภทธุรกิจไดเหมาะสม 
2. กําหนดองคประกอบธุรกิจได 
3. แกไขปญหาหรือสถานการณของธุรกิจได 
4. เลือกใชทฤษฎีการบริหารไดเหมาะสม  

แนวทางการศึกษา (กรอบการเรียนรูของผูเรียน) 
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจประเภทตาง ๆ  
2. องคประกอบในการประกอบธุรกิจ 
3. ทฤษฎีการบริหารในการประกอบธุรกิจ 

กิจกรรมการสอน  
1. สอนแบบบรรยาย (Lecture)  
2. แบงกลุมคนควา (Grouping of Committee Works)   
3. สอนแบบอภิปราย (Discussion)  
4. สอนแบบแกปญหา (Problem Solving)  
5. สอนแบบการปฏิบัติ (Drill and Practice)  

ส่ือการสอน  ประสบการณจริงของผูเรียนและผูสอน, ตัวอยาง /ของจริง, Power point  
                     สารสนเทศจาก Internet, หนังสือในหองสมุด เอกสารประกอบการสอน 

หนังสืออานประกอบ 
1. กรองแกว  อยูสุขและคณะ. (2536). ความรูทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 

บริษัท ประยูรวงศ จํากัด. 
2. ชาย  กิตติคุณาภรณ. (2548). คูมือคนอยากทําธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : บริษัท

ธรรมนิติ เพรส จํากัด. 
3. ธงชัย  สันติวงษ. (2546). การบริหารสูศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : บริษัท 

ประชุมชาง จํากัด. 
4. ธวัช ภูษิตโภยไคย. (2546).  เร่ืองนารูเคียงคูธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัท อินโน

กราฟกส จํากัด. 
5. ศิริวรรณ  เสรีรัตน. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ : 

บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ จํากัด. 
6. สุพานี  สฤษฎวานิช. (2549). พฤติกรรมองคการสมัยใหม แนวคิดและ

ทฤษฎี : แนวคิดและทฤษฎ.ี กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน). 

 
การศึกษาดวยการคนควาดวยตนเอง  
1. Internet    เรื่อง  องคการ/หนวยงานธุรกิจ จรรยาบรรณและคุณสมบัติของ

นักธุรกิจ ความรูเกี่ยวกับการตลาด การบริหารงานบุคคล ปญหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจในปจจุบัน 

2. หองสมุด    เรื่อง  ความหมายและความสําคัญของธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
หลักการตลาด 

3. แหลงเรียนรูอ่ืน    องคกรธุรกิจตาง ๆ  ไดแก  ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการจัด
จําหนาย ธุรกิจการบริการ  
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