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คานา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
รายละเอียดรายวิชา 3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ได้ทาการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ รวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผล
ทาให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและทักษะเชิงเหตุผล มีคุณลักษณะของการมีจิตวิเคราะห์ (Analytical
Mind) มีแนวทางในการตัดสินใจภายใต้การใช้ข้อมูล (Information) ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีมุมมองรอบด้านและรู้จักบูรณาการให้
เกิดผลต่อการจัดการโดยรวม
รายละเอียดรายวิชานี้ได้มีการปรับปรุงเนื้ อหารายวิชาในบทที่ 1 แนวความคิดการวางแผน
และการบริ ห ารเชิงกลยุ ทธ์ ให้ มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่จัดการการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนสามารถนาหลักทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดรายวิชานี้มีความสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
รายวิชานี้ไป ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิงหาคม 2559
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คานา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) รหัสวิชา 3604201
เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ทั้งในแง่การกาหนดกลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ได้แก่
สังคม บริษัท ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน้นให้ความสาคัญ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การกาหนดและการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์
ทุกระดับ และรวมถึงการกาหนดโครงสร้างองค์การ การกาหนดระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และ
การควบคุมตนเอง การพัฒนาภาวะผู้นาแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการดาเนินกลยุทธ์ทุกระดับ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบ
อาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
รายละเอี ย ดของรายวิ ช าการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Management) รหั ส วิ ช า
3604201 จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ให้มีความเป็นมาตรฐาน
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียดรายวิชานี้เป็น
ส่ ว นส าคัญต่อผู้ เรี ย นโดยเน้ น ทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในห้ องเรี ย น รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้ว ยตนเองเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใ น
อนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เมษายน 2559
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รายละเอียดของรายวิชา
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน (1) ดร.ธนากร ปักษา
ตอนเรียน B1 C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
8.3 ศูนย์สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(1) เพื่อให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับของธุรกิจ การควบคุมและการประเมินผล
กลยุทธ์ได้
(2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการวางแผนและการบริหารที่ดี มีการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
(3) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีศึก ษาที่เกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
(4) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ หรือเป็นผู้
ประกอบ การในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ น รายวิ ช าที่พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี พื้ นฐานความรู้ ด้า นกระบวนการจั ดการเชิงกลยุทธ์
สามารถกาหนดและตัดสินใจในทางเลือกแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ทั้งในแง่การกาหนดกลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ ได้แก่
สั งคม บริ ษัท ธุร กิจ และหน้ าที่ เครื่ องมือและเทคนิคที่เน้นให้ ความส าคัญ การวิเคราะห์ ส ภาวะ
แวดล้อม การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การกาหนดและตัดสินใจในทางเลือกกล
ยุทธ์ทุกระดับ และรวมถึงการกาหนดโครงสร้างองค์การ การกาหนดวางระบบการควบคุม ที่เ น้น
วัฒนธรรม และการควบคุมตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้นาแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการ
ดาเนินกลยุทธ์ทุกระดับ
Models, concepts, principles, theories, process, tools and techniques for
formulation and implementation strategies at all levels such as school, corporate,
business and functional, tools and techniques relating to environmental analysis,
industry analysis, competition analysis, decision making in strategies alternative and
organization structure, control system that focus on cultural and self- control,
development team leadership that correspond to the strategies at all level.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ปฏิบัติ/งาน
บรรยาย
สอนเสริม
ภาคสนาม/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ ตามความต้องการของ ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
ภาคสนาม
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ ผู้ ส อนก าหนดวั น และเวลาในการให้ ค าปรึ ก ษา (Office Hour) ที่ ห้ อ งพั ก อาจารย์
หลักสูตรการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กาหนดช่องทาง
ให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีวินัย มีความรับผิ ดชอบ เข้าใจผู้ อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้
(2) มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
(1) บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างข่าวหรือกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจ
(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์
ในระหว่างการสอนและการทากิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทางานกลุ่ม การส่งงานที่มอบหมายและการนาเสนอ โดย
ผู้สอนอาจซักถามประเด็น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

10

(3) มีความรู้ กว้างและเป็ น ระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิช าการและวิช าชีพด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
(4) มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุ ม และการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง แผนงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวน การของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
(2) ศึกษาการเรียนรู้จากกรณีศึกษา เว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าว และข้อมูลการดาเนินงานเชิงกล
ยุทธ์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์และ
นาเสนองานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตจากการมีส่วนร่ว มในการเรียน เช่น การนาเสนองาน การอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น การตอบคาถาม
(2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
(3) การสอบย่อยและการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื บ ค้น ประมวลและประเมิ นข้ อ มูล จากหลายแหล่ ง ได้ ด้ว ยตนเอง มีความคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
ใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
(2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
(4) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสิน ใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้ เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
(1) การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม
(2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(3) การสอนโดยใช้ตัวอย่างแผนธุรกิจและแบบฝึกหัด
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) รายงานผลการวิเคราะห์การดาเนินงานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ โดย
การนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
(2) ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการเขียนแผนธุรกิจ
(3) การสอบย่อยและการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความ
คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานงานและการให้ความ
ร่วมมือกันในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) การรายงานหน้าชั้นเรียน
(2) การประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในกลุ่ม
(3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
(2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ รกิ จ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่ อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูดการเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
(4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
(2) ก าหนดให้ มี ก ารน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ จ ากกรณี ศึ ก ษา แผนธุ ร กิ จ หรื อ งานอื่ น ที่
มอบหมาย ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
5.3 วิธีการประเมินผล
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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(1) ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ทั้ง
ในการอภิปรายและการนาเสนองาน
(2) การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอที่เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์

2

แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์
(ต่อ)

3

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ

4

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การ

5

การวิเคราะห์ SWOT/TOWS
Matrix
การประเมินปัจจัยภายนอก
และภายใน

6

การกาหนดกลยุทธ์ระดับ
บริษัท

7

การกาหนดกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3(3-0-6) 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหา
2. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
3. PowerPoint
4. นาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทุกสัปดาห์
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายขององค์กรธุรกิจต่างๆ
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ข่าว/บทความ/กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ข่าว/บทความ/กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์SWOT/
TOWS Matrix การประเมินปัจจัย
ภายนอกและภายใน
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
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ผู้สอน
(1),(2),(3),(4),
(5),(6),(7)

ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา

ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
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8

การกาหนดกลยุทธ์ระดับ
หน้าที่

9

การดาเนินกลยุทธ์และ
การปฏิบัติตามกลยุทธ์

10

การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์

11

การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์ (ต่อ)

12

การจัดทาแผนธุรกิจ

13

การจัดทาแผนธุรกิจ (ต่อ)

14

การวิเคราะห์กรณีศึกษา

15

นาเสนอรายงานกลุ่ม และ
ทบทวนเนื้อหา
สอบปลายภาค
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3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ตัวอย่างแผนธุรกิจและการเขียน
แผนธุรกิจ
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. การเขียนแผนธุรกิจ
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา

ดร.ธนากร
ปักษา

3(3-0-6) 1. อภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint

ดร.ธนากร
ปักษา

ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1
2

ผลการเรียนรู้
1.1 (3)
2.1(1), 2.1(2), 2.1(3),
3.1(2)

วิธีการประเมิน
1. การเข้าชั้นเรียน
1. แบบฝึกหัด
2. ทดสอบย่อย
3. การสอบปลายภาค

ทุกสัปดาห์
ทุกสัปดาห์

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
5%
10%
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40%

สัปดาห์
ที่ประเมิน
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3

4

1.1(2), 2.1(3), 3.1(2),
3.1(3), 3.1(4), 4.1(1),
4.1(2), 4.1(3), 5.1(1),
5.1(3)
2.1(2), 3.1(2), 3.1(4),
4.1(1), 4.1(3), 5.1(1),
5.1(3)

1. การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย/แสดงความคิดเห็น
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. การปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
1. การเขียนแผนธุรกิจ
2. การนาเสนองาน
รวมทั้งสิ้น

ทุกสัปดาห์

5%

3-4, 6-8, 14
ระหว่าง
ภาคการศึกษา
สัปดาห์ที่ 12-13
และ 15

10%
20%
10%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่
5). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 กรณีศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.2 การเขียนแผนธุรกิจ
2.3 เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจต่างๆ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จินตนา บุญบงการ. (2556). สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์.
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ :
วี.พริ้นท์.
ภักดี มานะหิรัญเวท. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก. นนทบุรี : กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิค
พริ้นติ้ง.
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สามลดา.
Hunger, J. D. & Wheelen, T. L. (2007). แปลและเรียบเรียงโดย ภักดี มานะหิรัญเวท. (2555).
หัวใจของการจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน.
Pearce, J. A. & Robinson, R. B. (2013). Strategic management : Planning for domestic
and global competition (13ed th). Singapore : McGraw-Hill.
Rothaermel, F. T. (2013). Strategic management : Concepts and cases. New York :
McGraw-Hill.
Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E. & Strickland, A. J. (2012). Crafting and
executing strategy : Concept and Readings (18ed th). แปลและเรี ย บเรี ย งโดย
ทรรศนะ บุญขวัญ. (ม.ป.ป.). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดาเนินกลยุ ทธ์ .
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การทาแบบฝึกหัด
2.2 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนาเสนอผลงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ และการตอบคาถามของ
นักศึกษา
2.4 การสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการแจกแบบประเมินและสัมภาษณ์นักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรีย นในแต่ล ะภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของ
หลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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คานา
รายละเอียดรายวิชา 3653113 การประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล งานวิจัยทางธุร กิจ
(Data Processing and Analysis in Business Research) เป็ น ต าราประกอบรายวิ ช า การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้ อมูล งานวิจั ย ทางธุร กิจ ตามหลั กสู ตรบริห ารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุร กิจ โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการดาเนินการวิจัยทางธุรกิจ การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐาน และระดับนัยสาคัญทางสถิติ
และการจัดการทารายงานการวิจัยทางธุรกิจ
เอกสารเล่มนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา จุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ ส่วนประกอบของรายวิชา โดยให้มีความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ดาเนินการวิจัย ให้สามารถประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบครือข่าย
และระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้ประกอบในการจัดทารายงาน
การวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และ
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้

อาจารย์ประสานงานรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิงหาคม 2559
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สารบัญ
หมวด
1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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หน้า
78
79
79
80
86
96
98
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653113
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
Data Processing and Analysis in Business Research
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญ
ั ชนา ลักษณ์วิรามสิริ
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา 11 มีนาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งคาถาม หาวิธีการค้นพบคาตอบ ตอบคาถามจากการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือ การสุ่มตัวอย่าง รวมถึงการรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่เป็น
โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมสาเร็จรูปได้
3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งสมมติฐานหาความสัมพันธ์ของตัวแปรและข้อมูลเชิงปริมาณ ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านธุรกิจ และตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อช่วยหาค่าทางสถิติได้
4) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการในการทดสอบหาค่าระดับนัยสาคัญ และ
ทดสอบสมมติฐานกับค่าระดับนัยสาคัญได้
5) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทารายงานจากการวิจัย วิเคราะห์ พร้อมทั้งสามารถนาเสนอได้
อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดไว้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเป็นเครื่องมือได้
6) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบ
เครือข่าย และระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้ประกอบในการ
จัดทารายงานการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสืบค้น เกิดความรับผิดชอบ
ความมุ่งมั่น การรับฟังและยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในดาเนินการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้อง และทันสมัยเหมาะสมกับชีวิตประจาวัน
2) เพื่อให้การเรียนการสอนมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาการทางาน
อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย การจัดทารายงานการวิจัยและการอ้างอิง ข้อมูลและเครื่องมือการวิจัย การ
ใช้งานโปรแกรมสาหรั บการวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ส ถิติเชิงพรรณนา การกาหนดลักษณะ
ผลลัพธ์และการนาไปใช้ สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปร การนาเสนอผลงานและการประเมินผลงานการวิจัยทางธุรกิจ
Research methodology; research report and reference; data and research tools;
application program for data analysis; descriptive statistics analysis; design and apply
of output; inferential statistics; analysis of variance; analysis of variable relationship;
representation and evaluation of business research.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ช.ม. ต่ อ ภาค สอนเสริ ม ตามความ 30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา 75 ช . ม . ต่ อ ภ า ค
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
การศึกษา
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ การนัดหมายผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุค คล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้ ว ยการพึ่ ง พาและเกื้ อ กู ล กั น มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ในประเด็ น ศึ ก ษาที่
มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้
ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดม
พลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่ ง
ผู้สอน
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(2) ใช้ วิ ธี ส อนแบบทั ก ษะ กระบวนการสร้ า งความคิ ด รวบยอด โดยให้ นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษา
กรณีศึกษาที่กาหนดให้ และให้นักศึ กษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์ การสังเกต การจาแนก
ความแตกต่าง การหาลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนา
ด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้นักศึกษา
(3) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นั กศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวม
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาส
เคลื่อนไหวร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมในเวลาการทางาน เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีค วามรู้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ
(8) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้วยการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอน
กาหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลั งสมอง และการแสดงความคิดเห็ นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้ วิ ธี ส อนแบบแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ร่ ว มกั น โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนที่ให้
นักศึกษาศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค
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การเชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
และทักษะการสรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบ
เลื่อน (Power Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบ
สื่ อการเรี ย นการสอนต่ าง ๆ พร้ อมทั้งให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ทั ก ษะกระบวนการคิด ด้ว ยการเขียนแผนที่
ความคิดลักษณะต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอ
ภาพแบบเลื่อน (Power Point)
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษา
ปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้
แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียน
ต่าง ๆ ที่ผู้สอนกาหนดไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนด และให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดย
ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการสรุ ป ความ หลั งจากนั้นให้ จัดทาเป็นรายงานส่ งผู้ ส อน และจัด
นาเสนอผลงานในรูปของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และ
เอกสารคาสอนชุดวิชาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสาร และแหล่ งการเรี ย นรู้ ที่แนะน าไว้ตามหั ว ข้ อที่ กาหนด และนาความรู้ที่ได้ศึก ษามาเขี ย น
สังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการทารายงานเดี่ยว
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ ค วามรู้ แ ละทัก ษะกับการแก้ไ ขปัญ หาทางคอมพิ วเตอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
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3.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้ วิ ธี ส อนแบบแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ร่ ว มกั น โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนที่ให้
นักศึกษาศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค
การเชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
และทักษะการสรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบ
เลื่อน (Power Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบ
สื่ อการเรี ย นการสอนต่ าง ๆ พร้ อมทั้งให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ทั ก ษะกระบวนการคิด ด้ว ยการเขียนแผนที่
ความคิดลักษณะต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้ สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอ
ภาพแบบเลื่อน (Power Point)
(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ
โดยผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนดและให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่า งมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดทาเป็นรายงานส่งผู้สอน
และจัดนาเสนอผลงานในรูปของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้กระทาซ้าด้วยการทา
แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอน
คอยให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทา
จริง ทาให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้ และจดจาเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยง
การเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้
(5) อาจารย์ผู้สอบมอบหมายให้นักศึกษา เข้าร่วมดาเนินการในการศึกษาความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี 2559 โดยการนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียน การทางาน และให้นักศึกษาได้ได้เกิดการเรียนรู้
จากการปฏบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากแบบทดสอบในชั้นเรียน
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้วยการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอน
กาหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลั งสมอง และการแสดงความคิดเห็ นที่
เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้ วิ ธี ส อนแบบแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ร่ ว มกั น โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนที่ให้
นักศึกษาศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค
การเชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
และทักษะการสรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบ
เลื่อน (Power Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบ
สื่ อการเรี ย นการสอนต่ าง ๆ พร้ อมทั้งให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ทั ก ษะกระบวนการคิด ด้ว ยการเขียนแผนที่
ความคิดลักษณะต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอ
ภาพแบบเลื่อน (Power Point)
(4) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือร่วมใจ โดย
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วย การสังเกตการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง
การสรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิ จกรรมร่วมกัน และให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองประกอบเพิ่มเติม
(5) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวม
ความรู้และสร้างองค์ค วามรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาส
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เคลื่อนไหวร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อนื่ หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความถูกต้องของงาน
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
(3) ประเมินผลจากการทารายงานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้ วิ ธี ส อนแบบแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ร่ ว มกั น โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนที่ให้
นักศึกษาศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค
การเชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
และทักษะการสรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบ
เลื่อน (Power Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนดและให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดย
ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการสรุปความ หลั งจากนั้นให้ จัดทาเป็นรายงานส่ งผู้ ส อน และจัด
นาเสนอผลงานในรูปของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(3) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก และเอกสารงานวิจัยหน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(4) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างาน
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถูกต้องในการนาเสนอ
ผลงาน
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
บทที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัย
4
1.1 ความหมายของการวิจัย
1.2 วิ ธี แ สวงหาความรู้ ข อง
มนุษย์
1.3 ประเภทของการวิจัย
1.4 ส่วนประกอบของการวิจัย
1.5 กระบวนการวิจัย
1.6 ลักษณะสาคัญของ นักวิจัย
1.7 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย
1.8 ข้อจากัดของการวิจัย
1.9 ประโยชน์ของการวิจัยและ
การนาไปใช้
1.10 ข้ อ ควรระวั ง ในการท า
วิจัย
1.11 คาศัพท์ภาษาอังกฤษทาง
สถิติและการวิจัย

2-3

บทที่ 2 การจัดทารายงานการ
วิจัย
2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
2.2 ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
2.3 ส่วนประกอบท้ายเรื่อง
2 . 4 ก า ร เ ขี ย น อ้ า ง อิ ง โ ดย
โปรแกรม MS Word

8

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาลักษณะวิชา เนื้อหาวิชา
และการประเมินผล
2. บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ
3. ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซั กถาม
ร่วมกัน
4. กาหนดกลุ่มนักศึกษา
โดยแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน ต่อกลุ่ม
5. กลุ่มเสนอหัวข้องานวิจัย
6. เสนอหัวข้องานวิจัยตามรูปแบบ
ที่ ผู้ ส อนก าหนด ผ่ า นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
7. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุป เนื้อหา
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยาย
2. ผู้เรียนนาหัวข้อวิจัย
มาวางแผนการเขียน รายละเอียด
ตามกาหนด และแบ่งงานกันทา
3. ผู้ ส อนมอบหมายให้ ผู้ เ รี ย น
สื บ ค้ น และศึ ก ษาตั ว อย่ า งจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
e – research

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน
(1)

(1)
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สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 3 ข้ อ มู ล และเครื่ อ งมือ
การวิจัย
3.1 เครื่องมือในการวิจัย
3.2 แนวคิ ด ขั้ น ตอน ในการ
สร้างเครื่องมือวิจัย และตัวแปร
3.3 การกาหนดรหัสแทนข้อมูล
3.4 การจัดทาคู่มือการลงรหัส

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
4. การแปลงไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ
ที่เหมาะสม
5. การสร้ า งสื่ อ เพื่ อ น าเสนอการ
Presentation เตรียมความพร้อม
ในรูปแบบที่จะนาเสนอ
6. สาธิ ต การใช้ โ ปรแกรม MS
Word เขียนอ้างอิง
7. นานักศึกษาเข้าฟังการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ ส อนบรรยายหั ว ข้ อ เนื้ อ หาที่
กาหนด
2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรียนให้
อธิบายเครื่องมือในการวิจัย
3. ผู้ ส อ น เ ต รี ย ม ตั ว อ ย่ า ง
แบบสอบถามการวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือ ที่ จ ะใช้ป ระกอบในการ
ประมว ลผลข้ อ มู ล ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์
4. ผู้ ส อนแสดงตั ว อย่ า งของคู่ มื อ
การลงรหัส
5. ผู้ ส อนก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะ
กลุ่ ม ออกแบบสอบถามงานของ
ตนเอง
6. ผู้ ส อนก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นจั ด ท า
คู่มือการลงรหัส โดยจัดส่งรูปแบบ
ไฟล์ผ่าน e-mail
7. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน

(1)
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สัปดาห์
ที่

5-6

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรม
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 แนะนาโปรแกรม SPSS
4.2 การสร้ า งและเรี ย กใช้
แฟ้มข้อมูล
4.3 การจั ด กระท ากั บ ข้ อ มู ล
และการตรวจสอบ
4. 4 แนะน าโ ปรแกรม MS
Excel และการใช้งาน

จานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายและสาธิตการใช้
ง า น โ ป ร แ ก ร ม SPSS แ ล ะ
โปรแกรม MS - Excel
2. ผู้ ส อนจั ด เตรี ย มแฟ้ ม ข้ อ มู ล
ตัวอย่าง จาก
แบบสอบถามตัวอย่างที่มี
ชนิดของข้อมูลแบบหลากหลาย
3. ผู้สอนสาธิตการกระทากับข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ จากแฟ้มข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ
4. ผู้ ส อนตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถาม และอภิปราย ผลที่
ได้ร่วมกับผู้เรียน
5. ผู้ ส อนก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นเก็ บ
ข้อมูลจากแบบสอบจานวนกลุ่มละ
30 ชุด
( Try out) พ ร้ อ ม ก า ห น ด ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
แบบสอบถามส่งผ่าน e- mail และ
จัดพิมพ์ไว้ตรวจสอบ
6. ฝึ ก ปฏิ บั ติ ส ร้ า งแบบสอบถาม
ออนไลน์โดยใช้ Google Docs
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
- โปรแกรมสาเร็จรูป

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน

(1)

89

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
7
บทที่ 5 การก าหนดลั ก ษณะ
4
ผลลัพธ์และการนาไปใช้
6.1 การสร้ า งและการบั น ทึ ก
รูปแบบตาราง
6.2 การก าหนดให้ รู ป แบบ
ตารางที่ เ ลื อ กเป็ น รู ป แบบ
เริ่มต้น
6.3 การจัดการกับผลลัพธ์
6.4 การพิมพ์ผลลัพธ์ทาง
เครื่องพิมพ์
6.5 การคัดลอกตารางไปใช้ใน
โปรแกรมอื่น

8
9

สอบกลางภาค
บทที่ 6 การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา
5.1 ตารางแจกแจงความถี่
5.2 การวัดค่ากลางของข้อมูล
5.3 การวั ด การกระจายของ
ข้อมูล
5.4 การอภิปรายผลและการวัด
ค่าสถิติเบื้องต้น
5. 5 การน าเสนอข้ อ มู ล ใ น
รูปแบบแผนภูมิหรือกราฟ

4
4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ ส อนบรรยาย สาธิ ต การ
ประมวลผล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ใน
รูปแบบต่าง ๆ
2. ผู้เรียนปฏิบัติตามผู้สอน
3. ผู้ เ รี ย นน าผลที่ ไ ด้ อ ภิ ป รายให้
เพื่อนร่วมชั้นฟังร่วมกับผู้สอน
4. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนนาผลที่
ได้ไปจัดทาให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบที่กาหนดและอภิปราย
โดยละเอียดและจัดพิมพ์ด้วย MSWord และแปลงไฟล์ เ ป็ น PDF
(Potable Data File)
5. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนนาเสนอ
ผลที่ได้โดยใช้ MS-PowerPoint
6. ผู้ ส อนก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นส่ ง
รายงานผ่าน e-mail
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
- โปรแกรมสาเร็จรูป
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายและสาธิตการใช้
งานโปรแกรม MS-Excel วิเคราะห์
ค่าทางสถิติเบื้องต้น
2. ผู้สอนบรรยายและสาธิตการใช้
ง า น โ ป ร แ ก ร ม SPSS ใ น ก า ร
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และ
ซับซ้อน
3. ผู้ ส อนเตรี ย มตั ว อย่ า ง เพื่ อ ให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามในชั้นเรียน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน
(1)

(1)
(1)

90

สัปดาห์
ที่

10-11

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 7 สถิติเชิงอนุมาน
7.1 การทดสอบการแจกแจง
แบบปกติ และการแปลผล
7. 2 ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค่ า แ ล ะ
ทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ
7.3 การทดสอบสมมติฐานของ
ผ ล ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย
ประชากร1 กลุ่ม
7.4 การทดสอบค่าเฉลี่ยสาหรับ
ประชากร 2 กลุ่ม

จานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
4. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนอภิปราย
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกัน
5. ผู้ ส อนกาหนดให้ ผู้ เรียน เลื อ ก
การประมวลผลและนาเสนอข้อมูล
ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม รู ป แ บ บ จ า ก
แบบสอบถามที่ผู้เรียนได้เก็บข้อมูล
ไว้
6. ผู้สอนกาหนดให้มีการเก็บข้อมูล
ตามจ านวนจริ ง และให้ ผู้ เ รี ย น
ประมวลผล
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
- โปรแกรมสาเร็จรูป
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ ส อนบรรยาย และเตรี ย ม
ข้อมูลสาหรับการประมวลผล
2. ผู้ เ รี ย น น า ตั ว อ ย่ า ง ที่ ไ ด้
ประมวลผล พร้อมสรุปอภิปราย
3. ผู้ ส อน เตรี ย มค าถาม และ
แบบทดสอบในชั้ น เรี ย นเกี่ ย วกับ
การตั้งสมมติฐาน
4. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนกาหนด
สมมติ ฐ าน จากการเก็ บ ข้ อ มู ล
แบบสอบถาม
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปราย
สรุปผลเบื้องต้น
6. ผู้ ส อ น ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ด าเนิ น การตรวจสอบสมมติ ฐ าน
ตามที่กาหนดด้วยค่าทางสถิติ
7. ผู้ ส อนก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นส่ ง
รายงานที่ ไ ด้ จ าก ก ารตั้ ง แ ล ะ
ทดสอบสมมติฐานผ่าน
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ผู้สอน

(1)

91

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

e-mail
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
- โปรแกรมสาเร็จรูป
12-13

บทที่ 8 การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน
8.1 ข้อตกลงเบื้ องต้นของการ
วิ เ คราะห์ ค ว ามแปรปรวน
(ANOVA)
8.2 สมมติ ฐ านของของการ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA)
8.3 การทดสอบการแจกแจง
แบบปกติ แ ละการทดสอบ
ความแปรปรวน
8. 4 การทดสอบ One Way
ANOVA และการแปลผลการ
วิเคราะห์
8.5 การทดสอบ Two Way
ANOVA และการแปลผลการ
วิเคราะห์

8

14

บ ท ที่ 9 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
9.1 การทดสอบตั ว แปรเชิ ง
ปริมาณกับตัวแปรเชิงปริมาณ
9.2 การทดสอบตั ว แปรเชิ ง
คุณภาพกับตัวแปรเชิงคุณภาพ
9.3 การทดสอบตั ว แปรเชิ ง
ปริมาณกับตัวแปรเชิงคุณภาพ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ ส อนบรรยาย เตรี ย มข้ อ มู ล
และสาธิตการประมวลผล ความ
แปรปรวน
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปราย
ผลที่ได้จากโปรแกรม
3. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนนาเสนอ
รายงาน กลุ่ ม ในส่ ว นที่ มี ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนผ่ าน email
4. ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น
อภิปรายสรุป
5. ผู้ ส อนก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
- โปรแกรมสาเร็จรูป
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ ส อนบรรยาย เตรี ย มข้ อ มู ล
และสาธิ ต การประมวลผล การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปร
2. สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายผล
ที่ได้จากโปรแกรม

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

(1)

(1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

15

บทที่ 10 การนาเสนอผลและ
ประเมินผลงานการวิจัย
10.1 การนาเสนอผลการวิจัย
10.2 การประเมิน ผลงานวิ จั ย
10.3 สรุป

16

สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
3. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนนาเสนอ
รายงาน กลุ่ ม ในส่ ว นที่ มี ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนผ่ าน email
4. ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น
อภิปรายสรุป
5. ผู้ ส อนก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
- โปรแกรมสาเร็จรูป
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนนาเสนองานวิจัยกลุ่ม
2. ผู้ ส อนประเมิ นผลและร่ ว มกัน
อภิปรายข้อมูล
3. ผู้สอนบรรยายสรุป
4. ผู้สอนตอบข้อซักถามจากผู้เรียน
5. การถ่ า ยท าวิ ดี ทั ศ น์ บ ริ ก าร
วิชาการด้วยผลงานวิจัย
สื่อการสอน
- Power point
- Internet, Social Network
- Website
- โปรแกรมสาเร็จรูป

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
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ผู้สอน

(1)
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1.

2.

คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
สามารถท างานเป็ น ที ม สามารถ
แ ก้ ไ ข ข้ อ ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ล า ดั บ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร
และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพ

ความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลั ก การ และทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
แ ละอธิ บายค วามต้ อ งการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

วิธีการประเมินผล
1. วั ด และประเมิ น ผลจาก
ก า ร ต ร ง ต่ อ เ ว ล า ข อ ง
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
แ ล ะ ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม
ระยะเวลาที่กาหนด
2. วั ด และประเมิ น ผลจาก
การมีวินัย ความรับผิดชอบ
และความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษา ในการส่งงานตาม
กาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้ รั บ มอบหมาย และการ
แก้ไขงานที่บกพร่องโดยไม่
น าผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น
ของตน
4. วัดและประเมินจากความ
มี น้ าใจในการช่ ว ยเหลื อ
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ร ว ม ถึ ง
แ น ะ น า ใ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ เพื่ อ นร่ว มชั้น
เรียน เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน
1. วั ด และประเมิ น จากผล
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ค วามรู้
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ก า ร
ทดสอบย่ อ ย แบบฝึ ก หั ด
แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนเนื้อหาที่เรีย นและ
สรุ ป องค์ ค วามรู้ โดยการ
สอบระหว่างภาค

สั ป ดาห์ สั ด ส่ ว น
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมิน
ผล

1-15

5

1-15

10

8

25
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่

3.

4.

(3) สามารถวิ เ คราะห์ ออกแบบ
ติดตั้ง รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิ ช าการ แ ละวิ วั ฒ น าการ
คอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้ า ใจ และสนใจพั ฒ นา
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ช า น า ญ ท า ง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มี ค วามรู้ ใ น แ นวกว้ า งของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ
(8) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ น
สาขาวิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ น
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และ
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และ
ประเมิ น สารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
( 3) ส า ม า ร ถ ร ว บ ร ว ม ศึ ก ษ า
วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญหา
และความต้องการ
(4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละ
ทั ก ษะกั บ การแ ก้ ไ ขปั ญ ห า ท า ง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ

วิธีการประเมินผล

สั ป ดาห์ สั ด ส่ ว น
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมิน
ผล

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนเนื้อหาที่เรีย นและ 16
สรุ ป องค์ ค วามรู้ โดยการ
สอบปลายภาค

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนองานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิ ด เห็ น ในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
3. วั ด และประเมิ น จาก
งานวิ จั ย กลุ่ ม ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด้ ว ย ส ถิ ติ ที่
ถูกต้อง
1. วั ด และประเมิ น จากผล
การเรียนแบบร่วมมือ

30

1-15
1-15
8-12

10

1-15
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่

5.

(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง
ภาษาไทย และภาษา ต่า งประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ความช่ว ยเหลื อ และ
อานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในกลุ่ ม ทั้ ง ใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ม า
ชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทา
ของตนเอง และรั บ ผิ ด ชอบงานใน
กลุม่
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่ วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเองและ
ผู้อื่น
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร แ ละการใช้ เ ทค โนโลยี
สารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การ
ทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะน าประเด็ น การ
แก้ไ ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง

สั ป ดาห์ สั ด ส่ ว น
ที่
ของการ
วิธีการประเมินผล
ประเมิน ประเมิน
ผล
2. วั ด และประเมิ น จากผล 1-15
การค้นคว้า การตอบโจทย์
3. วั ด และประเมิ น จาก 13-15
ประสานงานกั น ระหว่ า ง
ผู้เรียนในกลุ่ม การติดต่อกับ
เจ้าของธุรกิจ -ชมชนที่ เ ป็ น
ผู้ ให้ ข้อมูล วิจัย รวมถึงการ
รายงานผล และน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม

1. วั ด และประเมิ น จากผล
การติ ด ตาม การวิ เ คราะห์
และนาเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมายในด้ า นระบบ
สารสนเทศ และด้ า นการ
วิจัย
2. วั ด และประเมิ น จากผล
การค้ น คว้ า เทคนิ ค การ
น าเสนอในรู ป แบบต่ า ง ๆ
โดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้

1-15

10

1-15
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมินผล

สถิติ ประยุกต์ ต่ อปั ญ หาที่เ กี่ย วข้ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
อย่างเหมาะสม
( 3) ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี 3. วั ด และประเมิ น จาก
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ ความสามารถในการอธิบาย
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
ถึ ง ข้ อ มู ล และเหตุ ผ ลการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
เลื อ กใช้ เ ครื่ อ ง มื อ การ
(4) สามารถใช้ ส ารสนเทศ และ อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพื่ อ นร่ ว มชั้ น และอาจารย์
ผู้สอนรายวิชา

สั ป ดาห์ สั ด ส่ ว น
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมิน
ผล

1-15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ลั กษณสุ ภ า บั ว บางพลู . (2555). เอกสารประกอบการสอนการประมวลผลวิจั ย ทางธุ ร กิ จ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.(พิมพ์ครั้งที่ 8).
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จากัด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
1
2
3
4
5
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1. งานกลุ่ม :
การส่งรายงาน
ความคืบหน้าใน
แต่ละสัปดาห์
ครั้งที่ 1 – 10

สามารถส่ง
รายงาน ได้
ทันเวลา

สามารถส่ง
รายงาน ได้
ทันเวลา เนื้อหา
ถูกต้อง

สามารถส่ง
รายงาน ได้
ทันเวลา เนื้อหา
และรูปแบบ
การจัดรายงาน
ถูกต้อง

สามารถส่ง
รายงาน ได้
ทันเวลา เนื้อหา
รูปแบบการจัด
รายงานถูกต้อง
และมี
แหล่งที่มา
อ้างอิงชัดเจน

สามารถส่ง
รายงาน ได้
ทันเวลา เนื้อหา
รูปแบบการจัด
รายงานถูกต้อง
มีแหล่งที่มา
อ้างอิงชัดเจน
และนาเสนอ
หน้าชั้นเรียนได้

2. ใบงาน 4 ครั้ง สามารถส่งงาน สามารถส่งงาน
ได้ทันเวลา
ได้ทันเวลา
เนื้อหาถูกต้อง

สามารถส่งงาน
ได้ทันเวลา
เนื้อหาถูกต้อง
และแสดงให้
เห็นที่มาตาม
ทฤษฎี

สามารถส่งงาน
ได้ทันเวลา
เนื้อหาถูกต้อง
และแสดงให้
เห็นที่มาตาม
ทฤษฎี และ
ชี้แจงเหตุผลได้

สามารถส่งงาน
ได้ทันเวลา
เนื้อหาถูกต้อง
และแสดงให้เห็น
ที่มาตามทฤษฎี
และชี้แจงเหตุ
ผลได้ดีเยี่ยม

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2547). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสาหรับหารบริหารและวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 7).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัล ยา วานิ ช ย์ บั ญชา . ( 2548 ). สถิ ติ ส าหรั บ งานวิ จั ย . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2547). หลักสถิติ. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ประกายรัตน์ สุวรรณ . (2548). คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 สาหรับ Windows
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จากัด.
ภิรมย์ กมลรัตนกุล มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์ และทวีสิน ตันประยูร . (2545). หลักการทาวิจัยให้
สาเร็จ.(พิมพ์ครั้งที3่ ). กรุงเทพมหานคร: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จากัด.
สรชั ย พิ ศ าลบุ ต ร และคณะ. (2550). การสร้ า งและประมวลผลข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิทยพัฒน์ จากัด.
สุ ช าติ ประสิ ท ธิ์ รั ฐ สิ น ธุ์ . (2540). เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ตั ว แปรหลายตั ว ส าหรั บ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.
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ธวั ช ชั ย งามสั น ติ ว งศ์ . (2545). SPSS FOR WINDOWS ฉบั บ สมบู ร ณ์ หลั ก การและวิ ธี ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย . (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: บริษัท 21เซ็นจูรี่
จากัด.
Mark Rodeghier. (1996). Surveys with Confidence: A practical guide to Survey research
using SPSS. SPSS inc.
Ott, R. Lyman. ( 1993) . An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis.
Duxbury Press.SPSS base version 15 for Windows User’s Guide.
Wonnacott, Thomas and Ronald J. Wonnacott. ( 1990) . Introductory Statistics for
Business and Economics (4th ed.).

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและ
แนะนาให้ผู้เรียนทาการค้นคว้าหรือทาความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง
- การสอนควรเน้ น การได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง
- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทาให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการเรียนรู้ การนาเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสา รกับ
ผู้อื่น
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2559

SUAN
DUSIT
UNIVERSITY

3653210
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
(Introduction to Web Programming)

Business Computer | Suan Dusit Rajabhat University
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

118

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 3(2-2-5) Introduction to
Web Programming มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เน็ ต
เบื้องต้น มาตรฐานเว็บไซต์ ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ
การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การกําหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การ
จัดรูปแบบเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเบื้องต้น การเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตาม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้
ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2559
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สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7

หมวด
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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120
121
121
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125
135
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
Introduction to Web Programming
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ชวาลิน เนียมสอน
อาจารย์ผู้สอน

(1) ผศ.ชวาลิน เนียมสอน
(2) ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก

ตอนเรียน
A1
B1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทํา 1 กรกฎาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มาตรฐานเว็บไซต์
ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ
2. เพื่อให้ผู้เรียนการจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การ
กําหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ
3. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เบื้องต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
4. เพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้ได้ที่ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ วางแผน และตัดสินใจ ในการสร้างเว็บเพจ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มาตรฐานเว็บไซต์ ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรม
เว็บ การจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การกําหนดค่าของสี
สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเบื้องต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Introduction to internet; website standard; web programming language;
document and text formatting; insertion of image, table, form; color; style sheet; web
component; web layout; upload; basic database connectivity; web dissemination and
promotion.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ช.ม. ต่อภาค
สอนเสริมตามความ 30 ช.ม. ต่อภาค
75 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา
ต้องการของ
การศึกษา
การศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
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- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับ ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยเน้ น ในเรื่ อ งของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน วิ นั ย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
2. ให้ทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อ
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการทํากิจกรรมภายในห้องเรียน ทั้ง
พฤติกรรมการเรียน การทํารายงานกลุ่ม และการสอบ
2. ความรู้
2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการ ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(8) สามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรม
หน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. การแบ่งกลุ่มทําโครงงาน และนําเสนอโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุ่ม
3. ประเมินผลจากการทํารายงานและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงานและอภิปรายใน
ชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาน และอย่างมีระบบ
(2) สามารถสืบ ค้ น ตีค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ในการแก้ไขปั ญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทั ก ษะกับการแก้ไขปั ญ หาทางคอมพิ วเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรม
หน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. สาธิ ต วิ ธี ก ารเขี ย นภาษา XHTML CSS การเพิ่ ม ลู ก เล่ น ด้ ว ย ภาษา Java การสร้ า ง
ฐานข้อมูล การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP เพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทําโครงการที่กําหนดโดยใช้ความรู้ที่ได้จากรายวิชา เพื่อใช้ใน
การนําเนื้อหาสาระความรู้ เพื่อเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บเพจ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติสร้างเว็บไซต์ โดยประเมิ นผลจากการเขียนคําสั่ง การจัดรูปแบบ
ความสวยงาม
2. ให้นักศึกษาทําโครงงานสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากรายวิชาเครือข่ายทางสังคม
และการทําธุรกิจ โดยประเมินผลจากการเขียนคําสั่ง การจัดรูปแบบ ความสวยงาม และเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่ผู้สอนกําหนด
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคม ในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของผู้อื่น
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายให้ทําโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในรายวิชา
2. มอบหมายงานในรูปแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
กับสาระการเรียนรู้
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด
2. ประเมินโครงงงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
3. ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีสวนร่วมในห้องเรียน การส่งงาน
เป็นต้น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การทํ า งานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติ ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้าด้ วยตนเองจากเว็บ ไซต์ สื่อการสอน e-learning จาก
แหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. กํ าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ากการเนื้ อ หาที่ ค้ น คว้าด้ ว ยตนเองจาก Website เช่ น
www.w3school.com www.csszengarden.com/ http://css.maxdesign.com.au/
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากงานที่ให้ศึกษาค้นคว้า และ จากชิ้นงานกลุ่มและชิ้นงานเดี่ยว
2. ประเมินผลจากการทวนสอบโดยการสอบปากเปล่า
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต
- อินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ความหมายของ ISP
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- รูปแบบการสื่อสารบน
อินเทอร์เน็ต
- ชื่อโดเมน (Domain
Name)
- เว็บ (Web)
- เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บ
บราวเซอร์
- สรุป

2

บทที่ 2 มาตรฐานเว็บไซต์
(Web standards)
- มาตรฐานเว็บไซต์

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนํา
ตัว และ อธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมาย ของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และ website
เพิ่มเติม
2. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
4. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
ส อ น ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ
อินเทอร์เน็ต
2. PowerPoint
3. แนวการสอน
4.website หลั ก สู ต ร และ
website ของผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- ประโยชน์ของมาตรฐาน
เว็บ
- โครงสร้างภาษา HTML
ตามหลักมาตรฐาน
- โครงสร้างสไตล์ชีทตาม
หลักมาตรฐาน
- ความหมายของ Web
Accessibility
- เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับ
เว็บไซต์
- เครื่องมือสําหรับสร้างเว็บ
เพจ
- สรุป

3

บทที่ 3 ภาษา HTML และ
ภาษา XHTML
- แนะนําภาษา HTML
- ความหมายของ HTML
- รูปแบบของภาษา HTML
- โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษา HTML
- กฎในการใช้ภาษา HTML
- ความหมายของ XHTML
- ความสําคัญของภาษา
XHTML
- โครงสร้างของเอกสาร
XHTML
- กฎในการใช้ภาษา
XHTML
- ข้อแตกต่างของภาษา
XHTML และ HTML

4

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. ให้นักศึกษาค้นหาหัวข้อ
ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอน ม าตรฐาน เว็ บ ไซ ต์
(Web standards)
2. PowerPoint
3. แนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาษา HTML เริ่มต้น
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนเริ่มต้นกับ HTML และ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- สรุป
4-5

บทที่ 4 การจัดรูปแบบ
เอกสารและข้อความด้วย
ภาษา XHTML
- การกําหนดหัวข้อเรื่อง
(Headings)
- การกําหนดเส้นแบ่ง
เนื้อหา (Horizontal
Rule)
- การกําหนดย่อหน้า
(Paragraphs)
- การกําหนดการขึ้น
บรรทัดใหม่ (Line Break)
- การกําหนดรูปแบบ
ข้อความ (Text
Formatting)
- การกําหนดการแสดง
รายการ (Lists)
- การกําหนดการเชื่อมโยง
(Links)
- สรุป

8

6-7

บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ
ตาราง แบบฟอร์ม ด้วย
ภาษา XHTML และการ
กําหนดค่าสีบนเว็บ
- การแทรกรูปภาพ
(Images)
- การแทรกตาราง

8

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้
XHTML
2. PowerPoint
3. แนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาษา HTML และ
จัดรูปแบบข้อความด้วย
HTML
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนการจัดรูปแบบเอกสาร
และข้ อ ความด้ ว ยภาษา
HTML
2. PowerPoint
3. แนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
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(1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
-

8-10

จํานวน
ชั่วโมง

(Tables)
การสร้างแบบฟอร์ม
(Forms and Input)
การจัดองค์ประกอบของ
หน้าเว็บเพจ (Layouts)
การกําหนดค่าสีบนเว็บ
ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์
รหัสค่าสี
รูปแบบสี
การผสมสี
สีมาตรฐานของ HTML
สรุป

บทที่ 6 สไตล์ชีทเบื้องต้น
- มาตรฐานของสไตล์ชีท
- ประโยชน์ของสไตล์ชีท
- โครงสร้างของไตล์ชีท
(CSS Syntax)
- การประกาศคําสั่งของ
สไตล์ชีท
- การประกาศคําสั่งของ
สไตล์ชีท แบบ ID และ
Class
- คุณสมบัติสําคัญของสไตล์
ชีท
- การเขียนคําอธิบายให้กับ
สไตล์ชีท (CSS
Comments)

12

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาษา HTML และสร้าง
ตาราง
5. ทดสอบปฏิบัติการการ
เขียนภาษา HTML
เบื้องต้น (ใช้คอมพิวเตอร์
หรือ Coding มือ)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนการแทรกรูปภาพ
ตาราง แบบฟอร์ม ด้วย
HTML
2. PowerPoint
3. แนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาษา HTML และ
กําหนดค่าสี
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- การกําหนดและอ้างอิง
สไตล์ชีท
- สรุป
- ทดสอบกลางภาค

11-12

13

บทที่ 7 การจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บด้วย
สไตล์ชที
- ความหมายของ Box
Model
- การควบคุมพื้นที่ว่างด้วย
Margin และ Padding
- การกําหนดขนาดเส้น
ขอบ
- การกําหนดสีพื้นหลัง
- การกําหนดความสูงและ
ความกว้าง
- การควบคุม Tab ด้วย
Property “overflow”
- การจัดตําแหน่งวัตถุด้วย
Positioning
- การจัดตําแหน่งวัตถุด้วย
Float และ Clear
- การจัดตําแหน่งแนวนอน
(Horizontal Align)
- การนําทาง (Navigation)
- สรุป
บทที่ 8 การจัดรูปแบบเว็บ
ด้วยสไตล์ชที
- การตกแต่งพื้นหลัง (CSS
Background)

8

4

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนการกําหนดค่าสี ทํา
ให้เว็บไซต์ติดอันดับใน
Search Engine และ การ
แทรก Script
2. PowerPoint
3. แนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. การเขียน CSS และ
เชื่อมโยงกับหน้าเว็บเพจ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
ส อ น รู้ จั ก กั บ ส ไต ล์ ชี ท
เ บื้ อ ง ต้ น (Cascading
style sheet)
2. PowerPoint
3. แนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สอน

(1)

(1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- การตกแต่งข้อความ (CSS
Text)
- การตกแต่งตัวอักษร (CSS
Font)
- การตกแต่งจุดเชื่อมโยง
(CSS Link)
- การตกแต่งรายการข้อมูล
(CSS List)
- การตกแต่งตาราง (CSS
Table)
- สรุป

14

บทที่ 9 JavaScript
- ภาษา JavaScript
- ความแตกต่างระหว่าง
Java และ JavaScript
- ความสามารถของ
JavaScript
- ข้อจํากัดของ JavaScript
- การประมวลผลเอกสาร
HTMLและภาษา
JavaScript
- เครื่องมือสําหรับการ
พัฒนา JavaScript
- องค์ประกอบพื้นฐานของ
JavaScript
- การใช้งาน JavaScript
บนเว็บเพจ
- รูปแบบการเขียน

4

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. การเขียน CSS เพื่อจัด
Layouts หน้าเว็บเพจ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
ส อ น CSS กั บ ก า ร จั ด
องค์ประกอบหน้าเว็บ (CSS
Layouts)
2. PowerPoint
3. แนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. การเขียน CSS เพื่อจัด
รูปแบบ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอน CSS กั บ การกํ า หนด
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สัปดาห์ที่

15

16

หัวข้อ/รายละเอียด
JavaScript
- การประกาศตัวแปร
- การรับและแสดงผลข้อมูล
- การใช้ JavaScript
ควบคุมการโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งาน
- สรุป
บทที่ 10 การโอนย้ายข้อมูล
ไปยังเครื่องแม่ข่าย และ
การโปรโมทเว็บไซต์
- การโอนย้ายข้อมูลไปยัง
เครื่องแม่ข่าย (Upload)
- การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติด
อันดับด้วยโปรแกรม
สืบค้นข้อมูล (Search
engine
- Optimization : SEO)
- การปรับปรุงเว็บไซต์
สําหรับการโปรโมท
เว็บไซต์
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโป
รโมทเว็บ
- การใช้งานแท็ก meta
- ลงทะเบียนเว็บไซต์กับ
โปรแกรมสืบค้นข้อมูล
- การตรวจสอบความ
ผิดพลาดของภาษา
XHTML
- สรุป
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้
รูปแบบ (CSS Selectors)
2. PowerPoint
3. แนวการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจ
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
4. การเขียนภาษา Java
Script เพื่อโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งานเว็บ
5. สอบปฏิบัติการเขียน
HTML และ CSS
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอน CSS กั บ การกํ า หนด
รูปแบบ (CSS Selectors)
2. PowerPoint
3. แนวการสอน

4
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.

คุณธรรม จริยธรรม
1.มี วิ นั ย ต ร งต่ อ เว ล า
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม (1.2)
2.เค า ร พ ก ฎ ร ะ เบี ย บ
ข้ อ บั งคั บ ต่ า ง ๆ ข อ ง
องค์กร และสังคม (1.5)
3.ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
ผ ล ก ระท บ จ าก ก ารใช้
คอมพิ วเตอร์ ต่ อ บุ ค คล
องค์กร และสังคม (1.6)
4.มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง
วิ ช าก าร แ ล ะวิ ช าชี พ
(1.7)

2.

วิธีการประเมินผล

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกําหนด
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ําใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วย
แนะนําในสิ่งทีเ่ ป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจาก
ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย
ศึกษา (2.1)
แบบฝึกหัด แบบฝึก
2. สามารถวิเคราะห์

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5

1-15

5
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครือ่ งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5)
4.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.8)

ปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจาก
การนําความรู้ไปใช้ใน
การสร้างผลงาน
5. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัล
1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงาน
การสร้างเว็บไซต์
2. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับการ
ออกแบบเว็บไซต์
1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ
2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์งาน
3. วัดและประเมินจาก
ผลงานที่ทําร่วมกันเป็น

3.

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหา และความ
ต้องการ(3.3)

4.

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1.สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

8

20

16

30

15

25/30

15

10/0

1-15

5

1-15

5

1-15
1-15
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กิจกรรมที่

5.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

2.มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.3)

ทีมและหน้าที่
รับผิดชอบของตนเอง

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จาํ เป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบนั ต่อการทํางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5.1)
2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสือ่ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
(5.3)
3. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4)

1. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การนําเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การสร้างเว็บไซต์ได้
อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจํากัด
เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มกี าร
นําเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพื่อนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

5

1-15

1-15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชวาลิน เนียมสอน. (2556). การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง). ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
Elisabeth Freeman and Eric Freeman. (2006). Head First HTML with CSS and
XHTML. O’Reilly Media,Inc. California. United States.
Lyza Danger Gardner and Jason Grigsby. (2012). Head First Mobile WEb. O’Reilly
Media,Inc. California. United States.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
W3schools, company, (n.d.), CSS Basic. Retrieved April 22, 2011, from W3schools
Web site: http://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
บัญชา ปะสีละเตสัง.(2551). ออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย DHTML. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บุญญาดา ช้อนขุนทด. (2549). อินไซท์ Illustrator CS2. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.
พิรพร หมุนสนิท และ วันวิสาข์ วิชา.(2551).พื้นฐานการโปรแกรมบนเว็บ(Web Programming
Fundamentals). กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
พิรพร หมุนสนิท และ อัจจิมา เลี้ยงอยู่(2553). การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย XHTML, CSS และ
JavaScript. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
ภาษิต เครืองเนียม. (2549). หัดสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 8 ฉบับมือใหม่.นนทบุรี : ไอดีซี.
มณีโชติ สมานไทย. (2544). สร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพด้วย HTML. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์อินโฟ
เพรส.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ HTML5 CSS3 และ Responsive Web เพื่อให้ทันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
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- มอบหมายให้นักศึกษา ศึกษารูปแบบเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการจัดวาง (Layout) การ
ใช้สีที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์
- มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
หนังสือต่าง ๆ เพื่อนํามาความรู้มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้สามารถทํางานได้หลากหลาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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คํานํา (ฉบับปรังปรุง)
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการออกแบบกราฟิ ก ในงานธุ ร กิ จ (Graphic Design in Business) รหั ส
3653704 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวด
วิชาเลือก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบ
ของการออกแบบกราฟิก จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิควิธีคิดในการออกแบบ การจัดการสื่อในการ
ออกแบบ การสร้างผลงานกรฟิกและการนําเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ การออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม
มาตรฐานในงานธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 5 ฉบับนี้ใช้
ประกอบในรายวิชาการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กําหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการส่งงานของ
ผู้ เรี ย น การนํ า ผลการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นมาปรั บ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอน ความตระหนั ก รู้ ในเรื่ อ ง
กระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มีนาคม 2558
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3653704 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ
Graphic Design in Business
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ชวาลิน เนียมสอน
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ชวาลิน เนียมสอน
ตอนเรียน A1 B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
วันที่จัดทํา
20 พฤศจิกายน 2552
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 2
10 ตุลาคม 2555
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 3
28 ตุลาคม 2556
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 4
31 มีนาคม 2558
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 5
1 กรกฎาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกราฟิก หน้าที่ของงานออกแบบ
กราฟิก
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ หลักการในการ
ออกแบบ จิตวิทยาในการออกแบบ
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาพกราฟิกสองมิติและสามมิติ ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการสร้างงานกราฟิก
4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีคิดในการออกแบบงานกราฟิก และสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการวางแผนและจัดการในการสร้างงานกราฟิกได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการนําวิชาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในด้านกราฟิกหรือใน
งานธุรกิจ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการในการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิค
วิธีคิดในการออกแบบ การจัดการสื่อในการออกแบบ การสร้างผลงานกรฟิ กและการนําเสนอผลงานที่
สร้างสรรค์ การออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมมาตรฐานในงานธุรกิจ
Principles of graphic design; graphic design components; design psychology; technical
comcepts in design; media design management, graphic production and presentation;
business standard software for graphic design.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
การศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
-อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตรที่อาจารย์
จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรูโ้ ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัด และประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรี ยน การส่ งงานตามกํ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
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(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิช าที่ศึกษาเพื่อให้ เล็งเห็ นการเปลี่ยนแปลง และเข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีวิธีการสอนและกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนในแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนี้
(1) ใช้การสอนแบบบรรยายในห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) ใช้วีธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก ประเภทการออกแบบสิ่งพิมพ์ การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ การออกแบบงานพาณิชย์ศิลป์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการตัดแต่งแก้ไขภาพ
และโปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างงานสิ่งพิมพ์
(3) ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นต่าง ๆ จัดทําผลการศึกษา
นําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนสรุปประกอบ
(4) ใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบค้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
กําหนดและมอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม โดยอาศัยทักษะหรือพฤติกรรมที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า การเรียนรู้กระบวนการ และความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งจัดทําสรุปเป็น
ผลงานส่งผู้สอน
(5) การทําแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด คําถามทบทวน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่นําเสนอ
(5) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือผลงานที่เข้า
ร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
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3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษาแบบฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการสร้างงานกราฟิก
(2) อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้นภายใต้ 4
พันธกิจหลักประกอบด้วย การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดําเนินการออกแบบ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น โปสเตอร์โครงการ กําหนดการ ออกแบบ
ปกเอกสารโครงการ และอื่น ๆ เพื่อเป็นการนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่นักศึกษาสร้างขึ้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสือ่ สารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูน้ ํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วมในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการสร้างงานกราฟิก
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นแบบฝึกปฏิบัติจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสร้างงานกราฟิก
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านการสร้างงานกราฟิกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการการสร้างงานกราฟิก ได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มกี ารนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
4
บทที่ 1 การออกแบบ
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนํา
กราฟิกกับงานธุรกิจ
ตนเองพร้อมอธิบายเนื้อหา
- ความหมายของการ
รายวิชา จุดประสงค์และ
ออกแบบ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
- ความสําคัญของการ
การวัดผลและประเมินผล
ออกแบบ
แนะนําหนังสือและเว็บไซต์
- ประเภทของการออกแบบ
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
- ความหมายของการ
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
ออกแบบกราฟิก
บรรยายประจําสัปดาห์
- ประโยชน์ของการออกแบบ
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
กราฟิกในงานธุรกิจ
-สรุปท้ายบท
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจาก
- คําถามทบทวน
Tutorial ตามเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น
www.psdtuts.com โดย
แบ่งเป็น Adobe
Photoshop 5 หัวข้อ (1.
Retouch 2. โลโก้ 3.
Interface 4. สิ่งพิมพ์ 5.สิ่งที่
สนใจ
หัวข้อ/รายละเอียด
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(1)
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สัปดาห์ที่

2

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบกราฟิก
- ประเภทของงานออกแบบ
กราฟิก
- หน้าที่ของงานออกแบบ
กราฟิก
- บรรทัดฐานในการ
ออกแบบกราฟิก
- กระบวนการออกแบบ
กราฟิก
-สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวน

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
Adobe Illustrator 5 หัวข้อ
(1. แพกเก็จ 2. โลโก้ 3.
สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ นามบัตร
การ์ด 4. Interface 5.สิ่งที่
สนใจ โดยกําหนดส่งสัปดาห์
ละ 1 ชิ้น รวม 8 สัปดาห์ โดย
ผู้สอนพิจารณาความยากง่าย
ของงานก่อนให้นักศึกษาลง
มือปฏิบัติ
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเกี่ยว
การใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop (ครั้งที่ 1)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
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169
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 3 องค์ประกอบของ
การออกแบบ
- จุด
- เส้น
- รูปร่าง รูปทรง
- พื้นผิว
- น้ําหนัก และแสงเงา
- สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวน

4

4

บทที่ 4 หลักการออกแบบ
- ความมีเอกภาพ (Unity)
- ความกลมกลืน (Harmony)
- ความแตกต่าง (Contrast)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
6. ผู้สอนมอบหมายงานเดี่ยว
ชิ้นย่อย 10 คะแนน และ โปร
เจคเดี่ยว 20 คะแนน
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเกี่ยว
การใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop (ครั้งที่ 2)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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(1)

(1)

170
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- จังหวะ (Rhythm)
- ขนาดและสัดส่วน (Size
and Property)
- ความสมดุล (Balance)
- บริเวณว่าง (Space)
- จุดเด่น (Dominance)
- สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวน

5

บทที่ 5 จิตวิทยาการ
ออกแบบ
- ความหมายของจิตวิทยา
- ภาษาภาพกับความหมาย
- จิตวิทยาการรับรู้
- เทคนิคในการออกแบบ
ภาพ
- หลักการสร้างความสนใจ
- สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเกี่ยว
การใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop (ครั้งที่ 3)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเกี่ยว
การใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop (ครั้งที่ 4)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

บทที่ 6 สีกับงานออกแบบ
- การมองเห็นสีของมนุษย์
- องค์ประกอบการมองเห็น
- องค์ประกอบสี
- วงจรสี
- จิตวิทยาการใช้สี
- การเลือกใช้สี
- สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวน

4

7

บทที่ 7 การออกแบบตรา
สัญลักษณ์
- การออกแบบสัญลักษณ์และ
เครื่องหมาย
- ชนิดของภาพสัญลักษณ์
- หลักในการออกแบบภาพ
สัญลักษณ์
- หลักในการลดทอนภาพ
- การกําหนดเนื้อหาในการ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเกี่ยว
การใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator(ครัง้ ที่ 1)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5.ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 1
ชิ้น จํานวน 5 คะแนน
6. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเกี่ยว
การใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator (ครั้งที่ 2)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
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(1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
ออกแบบเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์
- ขั้นตอนการออกแบบ
เครื่องหมาย และสัญลักษณ์
- สีกับการออกแบบ
เครื่องหมาย และสัญลักษณ์
- สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
โครงงาน (Project) ในการ
ออกแบบผลงานกราฟิกที่
เกี่ยวข้องในการประกอบ
ธุรกิจจาก โดยนําแนวทางของ
ธุรกิจที่เลือกจากการเรียน
รายวิชาเครือข่ายสังคมและ
การทําธุรกรรม และรายวิชา
การสร้างธุรกิจใหม่และการ
เป็นผู้ประกอบการ โดย
นําเสนอผลงานในสัปดาห์ที่
14
7. อาจารย์ผู้สอนได้
มอบหมายให้นกั ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
ที่หลักสูตรจัดขึ้น เพื่อ
ดําเนินการออกแบบสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
เช่น โปสเตอร์โครงการ
กําหนดการ ออกแบบปก
เอกสารโครงการ และอื่น ๆ
เพื่อเป็นการนําความรู้ที่ได้
จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติจริง
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

8
9

สอบกลางภาค
บทที่ 8 การออกแบบ
พาณิชย์ศลิ ป์
- งานออกแบบสิ่งพิมพ์
- การออกแบบสารสนเทศ
- งานออกแบบมัลติมีเดีย
- งานออกแบบเว็บไซต์
- การออกแบบกราฟิกกับ
งานโทรทัศน์
- สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวน

2
4

10

บทที่ 9 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์
- ความหมายของบรรจุภัณฑ์
- บทบาทและหน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์
- วัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ประเภทของบรรจุภัณฑ์
- ปัจจัยในการออกแบบ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเกี่ยว
การใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator (ครั้งที่ 3)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
BLOG FB และ Youtube
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเกี่ยว
การใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator (ครั้งที่ 4)
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
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(1)
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สัปดาห์ที่

11

หัวข้อ/รายละเอียด
บรรจุภัณฑ์
- หลักการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์
- ประเภทของการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
- บทบาททีส่ ําคัญของกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์
- กระบวนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
- สีบนบรรจุภณ
ั ฑ์
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ดี
- สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวน
บทที่ 10 คอมพิวเตอร์
กราฟิก
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
- ประเภทของภาพกราฟิกที่
นํามาใช้กับคอมพิวเตอร์
- ความหมายและประเภท
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมประยุกต์
สนับสนุนงานด้านกราฟิก
- คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
- สรุปท้ายบท
- คําถามทบทวทน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
BLOG FB และ Youtube
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หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

ผู้เรียนนําเสนอผลงาน/
ตัวอย่างงานฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการการเรียนรู้ตาม
ความสนใจของผู้เรียนตาม
องค์ประกอบและข้อกําหนด
ตามที่ผู้สอนได้กําหนดไว้

4

15

ทบทวนบทเรียน

4

16

สอบปลายภาค

1.30

12-14

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนนําเสนอผลงาน/
ตัวอย่างงานฝึกปฏิบัติแบบ
เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและ
เพื่อนร่วมตอนเรียน
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนอภิปราย ซักถาม
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
งานและให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับแก้ไข
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงาน
พร้อมนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติม
เชิงสร้างสรรค์
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์
และ FB
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนทบทวน
เนื้อหาบทเรียนตั้งแต่สัปดาห์
ที่ 1-11 โดยสรุป
2. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อม
ตั้งคําถามเพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน
3. อาจารย์ผู้สอนรวบรวม
สภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

.

คุณธรรม จริยธรรม
1 .ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ า
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
เสี ย ส ล ะ แ ล ะ ซื่ อ สั ต ย์
สุจริต (1.1)
2 .มี วิ นั ย ต รงต่ อ เว ล า
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม (1.2)
3 .ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
ผ ล ก ระท บ จ ากก ารใช้
คอมพิ วเตอร์ ต่ อ บุ ค คล
องค์กร และสังคม (1.6)
4 .มี จ รรย าบ รรณ ท า ง
วิ ช าก าร แ ล ะวิ ช าชี พ
(1.7)

2.

วิธีการประเมินผล

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกําหนด
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ําใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วย
แนะนําในสิ่งทีเ่ ป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจาก
ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย
ศึกษา (2.1)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5

1-15

10
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กิจกรรมที่

3.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครือ่ งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5)
4. มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลีย่ นแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (2.6)
5.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.8)

แบบฝึกหัด แบบฝึก
ปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอรายงาน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในการสร้างผลงาน
กราฟิก
5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้
6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัล
1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงาน
การออกแบบ
2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุ่ม
ของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับ

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ (3.1)
2. สามารถสืบค้น ตีความ
และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

8

20

16

30

1-15

10

15

20/30

15

10/0

1-15

10

1-15

5

1-15
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

5

เหมาะสม (3.4)

4.

5.

ประเด็นการออกแบบ
งานกราฟิก
1. วัดและประเมินจาก
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ ผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ
รับผิดชอบ
1. สามารถให้ความ
2. วัดและประเมินจาก
ช่วยเหลือและอํานวย
ผลการค้นคว้า การ
ความสะดวกในการ
ตอบโจทย์งาน
แก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ ง 3. วัดและประเมินจาก
ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ ํา ผลการนําเสนอผลงาน
หรือในบทบาทของผูร้ ่วม กลุ่มและการเป็นผู้นํา
ทีมทํางาน (4.2)
ในการอภิปรายซักถาม
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.4)
1. วัดและประเมินจาก
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ ผลการสืบค้น เทคนิค
การนําเสนอโดยใช้
การใช้เทคโนโลยี
ทฤษฎี การเลือกใช้
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือทาง
เครื่องมือที่จาํ เป็นที่มีอยู่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบนั ต่อการทํางานที่ คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เกี่ยวข้องได้อย่าง
(5.1)
เหมาะสม
2. สามารถสื่อสารอย่างมี 2. วัดและประเมินจาก
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า ผลการสืบค้น เทคนิค
และการเขียน เลือกใช้
การการสร้างงาน
รูปแบบของสือ่ การ
กราฟิก ได้อย่าง
นําเสนออย่างเหมาะสม
เหมาะสม
(5.3)
3. วัดและประเมินจาก
3. สามารถใช้สารสนเทศ ความสามารถในการ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อธิบายถึงข้อจํากัด
อย่างเหมาะสม(5.4)
เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1-15
1-15

1-15

1-15

1-15
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ผลการเรียนรู้
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สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

กรณีศึกษาที่มกี าร
นําเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพื่อนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชวาลิน เนียมสอน. (2559). การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ปาพจน์ หนุนภักดี. (2553). หลักการและกระบวนการออกแบบ (Graphic Design Principles). นนทบุรี: ไอ
ดีซี พรีเมียร์.
ปิยะบุตร สุทธิดารา และอนัน วาโซะ. (2553). เรียนรู้การทํางานกราฟิกดีไซน์สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ
(Graphic Design Artwork Photoshop + Illustrator). นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.
วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์. (2535). ออกแบบกราฟิค. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร.
โสรชัย นันทวัชรวิบูลบ์. (2545). Be Graphic สู้เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์. กรุงเทพมหานคร: เอง อาร์ง อิน
ฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
อนุรักษ์ วิไลวัลย์. (2549). PHOTOSHOP CS Retouch Master. กรุงเทพมหานคร; ซีเอ็ดยูเคชั่น.
วสันต์ พึ่งพลูผล. (2554). คู่มือ Illustrator CS5 Professional Guide ฉลับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: ไอดี
ซี พรีเมียร์.
เกียรติพงษ์ บุญจิตร (2554). คู่มือ PHOTOSHOP CS5 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
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3. การปรับปรุงการสอน
- มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น การสร้าง
ธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี เวลาในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถโดยไม่มีปริมาณงานที่มากเกินไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การวิเคราะห์ ข้อสอบ การพิ จารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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คานา
รายละเอียดรายวิชา 3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทาธุรกรรม (Social Network and
Social Commerce) เป็น รายในหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ศึกษากลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่อง
ทางการเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม แนวคิ ด ของธุ ร กรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ องค์ ป ระกอบของธุ ร กรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ การจั ด การระบบห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การท าธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์กับ เครือข่ายทางสังคม การพัฒ นารูปแบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ท ฤษฏีและกรณีศึกษาต่างๆ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการรายวิชาเครือข่ายทางสังคม
และการทาธุรกรรมไปประยุกต์ใช้ในการทางานอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิงหาคม 2559

3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทาธุรกรรม (Social Network and Social Commerce) 3(2-2-5)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

1

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด

1
2
3
4
5
6
7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทาธุรกรรม (Social Network and Social Commerce) 3(2-2-5)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

4
5
5
6
8
24
25

2

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทาธุรกรรม
Social Network and Social Commerce
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
รายวิชา
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ
ตอน A1
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบารุง
ตอน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
8.3 ศูนย์สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
15 สิงหาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อให้ ผู้ เรีย นมีค วามรู้ เครือข่ายทางสั งคม สื่ อทางสั งคม ช่องทางการเข้าถึงเครือ ข่ายทางสั งคม
ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคมได้
2. เพื่อให้ ผู้เรีย นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่
อุปทาน
4. เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นาไปประกอบอาชีพและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้เนื้อหารายวิชาที่สอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม
2. เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา
3. เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษากลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่องทางการ
เข้าถึงเครือข่ายทางสังคม แนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่าย
ทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
Group of social network; social media; social media application program; social network
access channels; electronic business concept; electronic business components; customer
relationship management (CRM); supply chain management (SCM); social commerce;
development of electronic business models; code of conduct and electronic business
laws.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความ
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภ าวะความเป็น ผู้น าและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่า และศักดิ์ศรีค วามเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ
การสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
เพื่อนาไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วั ดและประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรีย น การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทาความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มี ค วามรู้ ในแนวกว้ า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้ า ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่นาเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใช้โปรแกรม
(2) การอภิปรายกลุ่ม
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(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการพัฒนาโปรแกรม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาโปรแกรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการพัฒนาโปรแกรม
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการพัฒนาโปรแกรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
สื่อทางสังคมออนไลน์
4
- การตลาด 3.0 ยุคของ
การมีส่วนร่วมของลูกค้า
- สื่อทางสังคม
- ลักษณะของโซเซียลมีเดีย
- การเปรียบเทียบความ
น่าเชื่อถือของสื่อโซเซียล
มีเดียและสื่อเดิม
- ประเภทของโซเซียล
มีเดีย
- องค์ประกอบของสื่อทาง
สังคม

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนา
ตนเองพร้อมอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือ
และเว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
สื่อการสอน

3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทาธุรกรรม (Social Network and Social Commerce) 3(2-2-5)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

8

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อ/รายละเอียด

เครือข่ายทางสังคม
- เครือข่ายทางสังคม
- การสร้างเครือข่ายทาง
สังคม
- ประเภทของ Social
Network
- ผลกระทบของเครือข่าย
ทางสังคม

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง สื่อทาง
สังคม
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อ/รายละเอียด

เฟสบุ๊คโปรแกรมประยุกต์
บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
- โปรแกรมประยุกต์กับ
เครือข่ายสังคม

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
(Power Point)
3. ตัวอย่างเครือข่ายทาง
สังคม
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติ โปรแกรมประยุกต์
กับเครือข่ายสังคม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
สือ่ การสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การขาย
สินค้าบนเฟสบุ๊ค
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
4
ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อ
การค้า สร้างแบรนด์
สื่อสารการตลาด
- เปลี่ยน Facebook ให้
เป็นร้านค้าออนไลน์
- การสร้างร้านค้า
ออนไลน์โดยใช้
Facebook และ Page
- ประเภทของ Pageและ
Page ที่เหมาะสมกับการ
เปิดร้านออนไลน์
- เริ่มต้นสร้าง Page
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
หน้า Page
- หน้าปกเฟซบุ๊ก (Cover
Page)
- ข้อมูลของ Page
ร้านค้า และการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านค้า
- เมนูแท็บพื้นฐานบน
Page ปรับให้เป็นกิจการ
ร้านค้าออนไลน์
- เพิ่มรูปภาพข้อมูลสินค้า

5

ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อ
การค้า สร้างแบรนด์
สื่อสารการตลาด (ต่อ)
- การเข้าถึง Page
ร้านค้าสาหรับคนทั่วไป

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอน/ สื่อที่ใช้
4
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัตโิ ปรแกรมประยุกต์
กับเครือข่ายสังคม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง เฟสบุ๊ค
เพื่อการค้า สร้างแบรนด์
สื่อสารการตลาด
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา

3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทาธุรกรรม (Social Network and Social Commerce) 3(2-2-5)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

11

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- โพสต์แจ้งการเปิดร้านค้า
อัพเดตร้านค้า
- ตัวอย่างของลิงค์ URL
- แจ้งเตือนเมื่อมีความ
เคลื่อนไหวบนร้านค้า
(Page)
- การสั่งจองสินค้าบน
Page การแจ้งยอดสินค้า
- เทคนิคการขายสินค้าบน
เฟสบุ๊ค

6

การขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอน
- หลักการทางานของ
Amazon
- Amazon Associates
- ขั้นตอนการสมัคร
Amazon Associates
- aStore
- การใช้งาน Widgets
- เทคนิคค้นหาสินค้าของ

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์
กับเครือข่ายสังคม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง เฟสบุ๊ค
เพื่อการค้า สร้างแบรนด์
สื่อสารการตลาด
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษาการขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

Amazon
- เหตุผลของการเลือกขาย
สินค้ากับ Amazon.com
- กฎของ Amazon
- ผลตอบแทน

7

การทาการตลาดผ่านยูทูป
- แนะนาการใช้งาน
Youtube.com
- เริ่มต้นอัพโหลดคลิป
วิดีโอลงเว็บไซต์ YouTube
- ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
- ลบวิดีโอออกจาก
YouTube
- เลือกเก็บวีดิโอที่ชื่นชอบ
- ลบวิดีโอออกจากหมวด
Favorites
- ข้อดีของการขายสินค้า
ผ่าน YouTube

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การขาย
สินค้าผ่านเว็บไซต์
Amazon
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษาการทาการตลาด
ผ่านยูทูป
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อ/รายละเอียด

การสร้างรายได้ผ่าน Blog
ทวิตเตอร์ และการโฆษณา
ผ่าน Google AdSense
- การสร้างรายได้ผ่าน
Blog
- ทวิตเตอร์
- การโฆษณาผ่าน
Google AdSense

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การทา
การตลาดผ่านยูทูป
4. สือ่ มัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษา การสร้างรายได้
ผ่าน Blog ทวิตเตอร์
และการโฆษณาผ่าน
Google
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อ/รายละเอียด

ระบบการชาระเงินบน
อินเทอร์เน็ต
- กระบวนการทางานของ
ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
- ระบบความปลอดภัยใน
การชาระเงิน
- ระบบการชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. การสร้างรายได้ผ่าน
Blog ทวิตเตอร์ และการ
โฆษณาผ่าน Google
AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

10

การพัฒนารูปแบบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนารูปแบบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- ความหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- รูปแบบความสัมพันธ์ใน
ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

4

11

องค์ประกอบธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- องค์ประกอบธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบเครือข่ายข้อมูล

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง ระบบ
การชาระเงิน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่างการทา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

(Data Network)
- ระบบสื่อสารข้อมูล
(Data Communication)
- ระบบชาระเงิน
(Payment System)
- มาตรฐาน SET
- องค์ประกอบหลักของ
รูปแบบการดาเนินธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ

12

กรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจพาณิชย์
- ขอบเขตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทย
- ปัจจัยในการประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ความสาเร็จ
- แนวโน้มของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. กรณีตัวอย่างธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อ/รายละเอียด

ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์
- ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์
- แนวคิดพื้นฐานของการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์
- หลักการสาคัญในการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์
- ประเภทของ CRM
- ระดับของความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับลูก
- ขั้นตอนการพัฒนากล
ยุทธ์
- ความต้องการของระบบ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. สือ่ มัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
14 การจัดการระบบห่วงโซ่
4
อุปทาน
- ความหมายของการ
จัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน
- บทบาทของการจัดการ
ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ผลประโยชน์และความ
ท้าทายของการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน
- แนวโน้มของการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
- กลยุทธ์การแข่งขัน และ
โซ่อุปทาน
- ช่องทางการกระจาย
สินค้า
- ปัญหาที่เกิดขึ้นจากห่วง
โซ่อุปทาน
- ซอฟต์แวร์สาหรับงาน
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ห่วงโซ่อุปทานตามความ
ต้องการ
- การผลิตตามความ
ต้องการแบบเรียลไทม์
- การใช้ RFID เพื่อ
ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน
- คุณค่าทางธุรกิจของการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การสร้างคุณค่าในห่วง
โซ่อุปทาน
15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
4
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และผลกระทบด้าน
จริยธรรมและสังคมของ
ระบบสารสนเทศ
- หลักการสาคัญ
- หลักการทั่วไปของ
พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน/ สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. ผู้เรียนนาเสนอผลการ
พัฒนาโปรแกรมเชิงบูรณา
การต่อผู้สอนและเพื่อน
ร่วมตอนเรียน
2. อาจารย์ผู้สอนและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนอภิปราย
ซักถาม
3. อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้
ไข
4. ผู้เรียนปรับแก้ไข
ผลงานพร้อมนาเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเชิง
สร้างสรรค์
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. ตัวอย่าง การจัดการ
ระบบห่วงโซ่อุปทาน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการ
4.2 (1)/(2)
สอน
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้สื่อที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- ขอบเขตการบังคับใช้
กฎหมาย
- กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศของไทย
- จริยธรรมทางเทคโนโลยี
- จริยธรรมสาหรับผู้ใช้ไอ
ที
- สิทธิทางด้านทรัพย์สิน

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้
ให้สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
4. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทาธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบความรู้
การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
(Power Point)
3. ตัวอย่าง ผลกระทบ
ด้านจริยธรรมและสังคม
ของระบบสารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้สอน

1.30
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

1.

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม (1.2)
3. มีภาวะความเป็นผู้นา
และผู้ตาม สามารถทางาน
เป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง และลาดับ
ความสาคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วย
แนะนาในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน

2.

1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด แบบฝึก

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5

1-15

10

3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทาธุรกรรม (Social Network and Social Commerce) 3(2-2-5)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

21

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2)

3.

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1)
2. สามารถสืบค้น ตีความ
และประเมิ น สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
3. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ(3.3)
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

8

30

16

30

1-15

5

1. วัดและประเมินจาก
การนาเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษา

1-15

5

2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุ่ม
ของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับ

1-15

5

วิธีการประเมินผล
ปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจาก
การนาเสนอรายงาน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในการพัฒนา
โปรแกรม/โครงการ
5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้
6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัล

1-15
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กิจกรรมที่

4.

5.

ผลการเรียนรู้
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4)
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทางาน (4.2)
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.4)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1)
2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(5.3)
3. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ

1-15

5

2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์งาน
3. วัดและประเมินจาก
ผลการนาเสนอผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้นา
ในการอภิปรายซักถาม

1-15

1. วัดและประเมินจาก
ผลการติดตาม การคิด
การวิเคราะห์ และ
นาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
เครือข่ายทางสังคม
และการทาธุรกรรม
2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การนาเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติที่

1-15

วิธีการประเมินผล
ประเด็นการเรียนรู้

1-15

5

1-15
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด
เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพื่อนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ลัดดา สวนมะลิ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนเครือข่ายทางสังคมและการทาธุรกรรม.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
นฤมล กมลวิลาศเสถียร.(2554). พิชัยสงคราม E-Commerce. กรุงเทพฯ: เอช เอ็น กรุ๊ป.
ปวัตน์ เลาหะวีร์. (2554). ชนะคู่แข่งด้วยการตลาดกับ Face+Twitter Marketing. กรุงเทพมหานคร:
วิตตี้ กรุ๊ป.
เพ็ญนภา สาเนียง. (2554). รวยเงินล้านบนอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร: เอส.พี.ซี.บุ๊คส์.
ภาณุ ลิมมานนท.์ (2550). กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 3) กรุงเทพมหานคร: บริษัทภา
ริณาส จากัด.
ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2550). กลยุทธ์การตลาด Social Media: เครื่องมืออย่างโซเชียลมีเดียนาเราไปสู่
เป้าหมาย. กรุงเทพมหานคร: เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น.
. (2553). การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
. (2556). E-Commerce และ Online Marketing. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โปรวิชั่น จากัด.
ศราวุธ ชาติโสม. (2555). YouTube Marketing. กรุงเทพมหานคร: อินพลัส.
อาราดา ประทินอักษร. (2556). หาเงินออนไลน์ ง่าย ๆ รวย ๆ. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์ จากัด.
อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่. (2557). YouTube ดัง รวย เกิด. กรุงเทพมหานคร: POP GET BOOK.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านบริหาร). กรุงเทพมหานคร: วี.พริ้น
(1991).
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Efraim Turban, Ephraim Mclean and James Wetherbe. (2001).
InformationTechnology for Management. 2nd edition (New York, John Wiley &
Sons)
James A.O Brien. (2008). Management Information Systems. Eight Edition.
McGraw-Hill, Inc.,

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การวิเคราะห์ ข้อสอบ การพิ จารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
เชิญวิทยาการ อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมสอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้
กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653205 ระบ บ สารสน เท ศเพื่ อการจั ด การท างธุ ร กิ จ
(Information System for Business Management) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) เป็ น การจั ด ท ารายละเอี ย ด
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มประเด็น
องค์ ก ารและระบบสารสนเทศ โดยมุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจในทฤษฎี เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ โครงสร้าง
ของฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการ
สื่อสาร ระบบสนับ สนุนการตัดสิน ใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริห าร การพัฒ นา
ระบบสารสนเทศ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับนี้ใช้ประกอบ
ในการจัดกาเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยการปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของ
ผู้เรียน ความตระหนักรู้ในกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียน และเป็น แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ทฏษฏีและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนาความรู้ที่ได้
จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ประสานงานรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรกฎาคม 2559
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3563205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
Information System for Business Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สุภารัตน์ คุ้มบารุง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) อาจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
27 เมษายน 2554
9.2 วันที่ปรับปรุง ครั้งที่ 1
31 มีนาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร รวมถึงความสาคัญ ของ
ระบบสารสนเทศที่มีตอ่ การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ
2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบ ายถึงความสาคัญ และรูปแบบของการนาระบบสารสนเทศไปใช้ใน
องค์กรธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ โครงสร้างของฐานข้อมูล
ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุ คลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่ อสาร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Data and information; organization information systems; information systems
structure; database structure; hardware, software, people ware, network technology and
communication; decision support system; business intelligence; executives information
systems; information systems development; computer ethics.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัยจรรยาบรรณ
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มทากรณีศึกษาเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการทากิจกรรมภายในห้องเรียน ทั้ง
พฤติกรรมการเรียน การทารายงานกลุ่ม และการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการ ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(8) สามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายหั ว ข้ อ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ โดยใช้ สื่ อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. การแบ่งกลุ่มทาโครงงาน และนาเสนอโครงงาน
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2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการทากิจกรรมกลุ่ม
3. ประเมินผลจากการทารายงานและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างมีระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายหั ว ข้ อรายละเอี ย ดต่ าง ๆ โดยใช้สื่ อ Power point ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. จัดการเรียนการสอนในรูป แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยตั้งหั วข้อเพื่อให้ นักศึกษา
วิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวความคิดและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่
ศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา และข้อสอบปฏิบัติ
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการทากิจกรรมกลุ่ม
3. ประเมินผลจากการทารายงานและการมีส่วนร่วมในสร้างชิ้นงานกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคม ในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของผู้อื่น
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายให้ทาโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชา
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มคอ. 3
2. มอบหมายการบ้านทั้งที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
2. ประเมินโครงงงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
3. ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีสวนร่วมในห้องเรียน การส่งงาน
เป็นต้น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากความรู้ที่ให้ศึกษาค้นคว้าและการนาเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนาเนื้อหาการเรียนรู้
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้
- กรณีศึกษาในการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ
- ลักษณะของสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- ความสาคัญของระบบ
สารสนเทศ

จานวน
กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์การ
เรียนการสอน เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผล และหนังสือที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน
2. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยายโดยกล่าวถึงภาพรวมของการ
จัดการระบบสารสนเทศ
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และ
ให้ค้นคว้าข้อมูลจากหัวข้อ หรือโจทย์ที่
ผู้สอนกาหนด และผู้สอนตอบข้อ
ซักถามและให้คาแนะนาแก่นักศึกษาใน
เรื่องต่างๆ
สื่อการสอน

3563205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

ผู้สอน
อาจารย์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
2

3-4

5

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

บทที่ 2 บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร
ความหมายขององค์กร
- โครงสร้างขององค์กร
- ลักษณะทั่วไปของการจัด
องค์กร
- การจัดแผนกงานใน
สานักงาน
- ระดับการจัดการภายใน
องค์กร
- ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศต่อองค์กร
บทที่ 3 โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ
- ประเภทของระบบ
สารสนเทศตามระดับการ
ปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศตาม
ประเภทการดาเนินงาน
- ระบบสารสนเทศในองค์กร
ธุรกิจ

3

บทที่ 4 เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์
- โครงสร้างของเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศในสานักงาน
- ฮาร์ดแวร์
- การพิจารณาเลือกซื้อ
ฮาร์ดแวร์
- ซอฟต์แวร์
- การพิจารณาเลือกซื้อ
ซอฟต์แวร์

3

6

กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนด
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Powerpoint ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ประกอบการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนด
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ประกอบการสอน
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ผู้สอน

อาจารย์
กนิษฐา
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อาจารย์
กนิษฐา
ศรีเอนก

อาจารย์
กนิษฐา
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
6
บทที่ 5 เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ด้านการสื่อสาร
- ภาพรวมของการสื่อสารใน
สานักงาน
- ชนิดของเครือข่าย
- อุปกรณ์เครือข่าย

7

บทที่ 6 การจัดการ
ฐานข้อมูล
- การจัดการฐานข้อมูล
- ระบบฐานข้อมูล
- ประโยชน์ของฐานข้อมูล
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล
- ระบบคลังข้อมูล(Data
warehouse)

8
9-10

สอบกลางภาค
บทที่ 7 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
- องค์ประกอบของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
- ประโยชน์ของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ

จานวน
กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนด
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ประกอบการสอน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนด
ต่าง ๆ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ประกอบการสอน
3
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนด
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ประกอบการสอน

3563205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-5)
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ผู้สอน
อาจารย์
กนิษฐา
ศรีเอนก

อาจารย์
กนิษฐา
ศรีเอนก

อาจารย์
กนิษฐา
ศรีเอนก

9

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
11-12 บทที่ 8 ระบบสารสนเทศ
สาหรับผู้บริหาร
- คุณสมบัติของระบบ
สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
- ความสามารถของระบบ
สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
13

14

บทที่ 9 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- ความหมายของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- วงจรการพัฒนาระบบ
- ปั จจั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ก าร
พัฒนาระบบ
- วิธีการพัฒนาระบบ
- ทีมงานพัฒนาระบบ
- คุณสมบัติของนักวิเคราะห์
ระบบ
- กระบวนการพัฒนาระบบ
- กระบวนการติดตั้งระบบ
- ปั จ จั ย สู่ ค วามส าเร็ จ ของ
ระบบสารสนเทศ
บทที่ 10 จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์
- ความหมายจริยธรรม
คอมพิวเตอร์
- จริยธรรมการใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาผิดทางคอมพิวเตอร์
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
- ภัยร้ายจากระบบ

จานวน
กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนดสื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ประกอบการสอน

ผู้สอน
อาจารย์
กนิษฐา
ศรีเอนก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนด
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ประกอบการสอน

อาจารย์
กนิษฐา
ศรีเอนก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการทา
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
กาหนด
สื่อการสอน
1. PowerPoint ประกอบการสอน

อาจารย์
กนิษฐา
ศรีเอนก
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

15

อินเทอร์เน็ต
นาเสนองานกลุ่ม

3

16

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษานาเสนอ
ประเด็นเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
กาหนด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.

คุณธรรม จริยธรรม
1 .ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ า
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
เสี ย ส ล ะ แ ล ะ ซื่ อ สั ต ย์
สุจริต(1.1)
2 .มี วิ นั ย ต รงต่ อ เว ล า
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม(1.2)
3 .ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
ผ ล ก ระท บ จ าก ก ารใช้
คอมพิ ว เตอร์ ต่ อ บุ ค คล
องค์กร และสังคม (1.6)
4.มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง
วิชาการ และวิชาชีพ(1.7)

2.

ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1. วัดและประเมินจากการ
1-15
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน
วิธีการประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์และ

1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5

10
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

3.

4.

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

8

20

16

30

1-15

5

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา

1-15

5

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน

1-15

5

1-15

5

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2)
3.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง(2.8)

สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ใบงาน การทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอรายงาน

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1)
2. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ(3.3)
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4)
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม(4.3)
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม

1. วัดและประเมินจากผล
การเรียนแบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน

1-15
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้
(4.4)

5.

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(5.3)
2. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4)

วิธีการประเมินผล
3. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจของ
ผู้เรียน
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด เหตุผล
การเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มี
การนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพื่อนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

10

1-15

1-15
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กนิษฐา ศรีเอนก. (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูรณ์ เกียรติโกมล. (2542). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณาตยา ฉาบนาค. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: เอส.พี.ซี. บุ๊คส์.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด์ จี
กราฟฟิค.
รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการความรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Laudon, K., & Laudon, J. (2006). Management Information Systems. 9th edition, NJ:
Prentice Hall, Inc.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ ท่ า นอื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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คานา (ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1)
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653004 การสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละการเป็ น ผู้ ป ระกอบการด้ า นธุ ร กรรม
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) ที่ ใช้ ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งกิจการหรือธุรกิจและการจัดทาแผนธุรกิจ การดาเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การนาเสนอแผนธุรกิจ
ทั้งนี้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนสามารถมีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจเองได้ (Start up) เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่ ใช้สาหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มีนาคม 2559
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คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653004 การสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละการเป็ น ผู้ ป ระกอบการด้ า นธุ ร กรรม
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) ที่ ใช้ ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้ง กิจการหรือธุรกิจและการจัดทาแผนธุรกิจ การดาเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การนาเสนอแผนธุรกิจ
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรี ยนและผู้สอน ที่ ใช้สาหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มีนาคม 2557
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
(2) อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว
(3) อาจารย์นวลศรี สงสม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
8.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
1 มีนาคม 2557
9.2 วันที่ปรับปรุง (1)
15 มีนาคม 2557
9.3 วันที่ปรับปรุง (2)
10 มีนาคม 2558
9.4 วันที่ปรับปรุง (3)
15 มีนาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในบทบาทของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ด้ านธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจและการนาเสนอแผนธุรกิจ
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญ หาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิ กส์ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการนาคอมพิวเตอร์ไ ปประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจด้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
3. เพื่อ ให้ กิจ กรรมการสอนมีความสอดคล้ องต่อสภาพของกลุ่ มผู้ เรียน และการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
บทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้ง
และการจัดทาแผนธุรกิจ การดาเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ
การนาเสนอแผนธุรกิจ
Role and management of entrepreneurship in electronics business; business plan
proposal; growth and survival business; strategies set up in marketing, production, and
financial; problem solving and decision; creative thinking enrichment for entrepreneurship;
business plan representation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความต้องการ ไม่มีภาคปฏิบัติ
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย
การศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/อาจารย์ผู้สอน
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น ที ม สามารถแก้ ไขข้อ และล าดั บ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อ มต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน ( Power
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
(4) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่ว มกัน และให้ผู้เรียนศึก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝ ึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรีย นได้ก ระทาซ้าด้ว ยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้ วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(8) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการช่วยแนะนาในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีค วามรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
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(2) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อ มต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรีย นแบ่งกลุ ่ม ศึก ษาประเด็น ต่างๆ ตามใบงานที่ม อบหมายด้ว ย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด หลากหลาย
ลักษณะตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
(5) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้ นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสัง เคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่ว มกัน และให้ผู้เรียนศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึ กษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
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(10) ใช้วิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอียดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุ ณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(13) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ และสัง เคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และ ขัดแย้งประเมิน สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรีย นแบ่งกลุ ่ม ศึก ษาประเด็น ต่างๆ ตามใบงานที่ม อบหมายด้ว ย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด หลากหลาย
ลักษณะตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อ การนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึก ษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
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(3) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่ อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่ว มกัน และให้ผู้เรียนศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
(8) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการ
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เ คราะห์ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3(3-0-6)
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(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อ มต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรีย น โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรีย นแบ่งกลุ ่ม ศึก ษาประเด็น ต่างๆ ตามใบงานที่ม อบหมายด้ว ย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง
ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ ผู้สอน
กาหนดไว้
(5) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มี กระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุ ปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
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(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทัก ษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่ว มกัน และให้ผู้เรียนศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
(10) ใช้วิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอียดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่ เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(13) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อ มต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
(4) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้ อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
(6) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(7) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
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(8) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการพัฒนาธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้ อจากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1 การเป็นผู้ประกอบการและแนวคิด

ของผู้ประกอบการ
- การคิดแบบผู้ประกอบการ
- ความสามารถในการเข้าใจองค์
ความรู้
- ภูมิหลังของผู้ประกอบการและ
คุณลักษณะ
- ต้นแบบและระบบสนับสนุน
- ศีลธรรมและเครือข่ายที่สนับสนุน
-ความเป็นมืออาชีพและเครือข่ายที่
สนับสนุน
-การเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
- โครงสร้างของเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอน สื่อการสอน
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว อธิบายเนื้อหา
(2)/(3)
รายวิชา จุดประสงค์และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
แนะนาหนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มเติม
2. อาจารย์ให้นักศึกษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศ/การดาเนินธุรกิจด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรธุรกิจ
3. อาจารย์บรรยาย และให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ
4. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
5. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
6. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความสาคัญของ
แนวคิดการดาเนินธุรกิจ
7. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
2 ผู้ประกอบการกับองค์การ (2)

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอน สื่อการสอน
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
(2)/(3)
- ความสนใจของผู้ประกอบการ
เลื่อน
- การจัดการกับการตัดสินใจของ
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง
ผู้ประกอบการ
การตัดสินใจของผู้ประกอบการ
- ทิศทางของกลยุทธ์และโอกาสในการ
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
ยอมรับ
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
- การยอมรับในทรัพยากรและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
ควบคุม
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
- โครงสร้างการจัดการและปรัชญาการ
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
บริหาร
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
-จริยธรรมของผู้ประกอบการกับของ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
ผู้จัดการ
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
- การเรียนรู้จากความล้มเหลวของการ
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ดาเนินธุรกิจ
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้าง
เพื่อการจัดการองค์การ
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

3

กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบ: การสร้าง
และการสนับสนุนผู้ประกอบ (3)
- ผู้ประกอบการรายใหม่
- การสร้างโอกาสสาหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่
--แหล่งทรัพยากรที่เป็นแหล่งของการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
--การสร้างทรัพยากรที่ควบรวมกับ
คุณค่า ทรัพยากรที่หาได้ยาก และ
เลียนแบบไม่ได้
--การประเมินความน่าสนใจในโอกาส
ของผู้ประกอบการรายใหม่

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
(2)/(3)
เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง
แนวทางการสร้างผู้ประกอบการ
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
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สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อ/รายละเอียด

--สารสนเทศสาหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่
- สิ่งที่พบเห็นในข่าวสารด้านธุรกิจ
-- ความง่ายในการตัดสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอน
--การตัดสินใจที่จะหาผลประโยชน์
หรือไม่หาผลประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการรายใหม่
-การกาหนดกลยุทธ์สาหรับการหา
ผลประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่
--ความไม่เสถียรภาพของ
สภาพแวดล้อมและข้อได้เปรียบ/
เสียเปรียบของผู้เข้ามาในธุรกิจรายแรก
--ความไม่แน่นอนของลูกค้าและข้อ
ได้เปรียบ/เสียเปรียบของผู้เข้ามาใน
ธุรกิจรายแรก
-จริยธรรม การทาในสิ่งที่ถูกต้อง
--เวลาระหว่างการวางแผนงานกับการ
ผลิตกับการได้เปรียบ/เสียเปรียบของผู้
เข้ามาในธุรกิจรายแรก
-กลยุทธ์การลดความเสี่ยงสาหรับการ
ได้ประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหม่
--กลยุทธ์ขอบเขตทางการตลาด
--กลยุทธ์การเลียนแบบ
--การจัดการสิ่งใหม่
ส่วนที่สอง จากแนวคิดสู่โอกาสทาง
ธุรกิจ
การสร้างสรรค์และแนวคิดทางธุรกิจ
(4)
- แนวโน้ม
--แนวโน้มสีเขียว (ธรรมชาติ)
--แนวโน้มพลังงานบริสุทธิ์
--แนวโน้มด้านชีวภาพ
--แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ
--แนวโน้มด้านสังคม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการกาหนดกลยุทธ์
ของธุรกิจที่สนใจ
6. นักศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

--แนวโน้มด้านสุขภาพ
--แนวโน้มด้านเว็บไซต์
-แหล่งที่มาของความคิดใหม่
--ผู้บริโภค
--ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมีอยู่แล้ว
--ช่องทางการจัดจาหน่ายหรือกระจาย
สินค้า
--รัฐบาลกลาง
-ความเร็วของนวัตกรรม
-วิธีการในการสร้างแนวคิด
--กลุ่มระดมความคิด
--การระดมสมอง
--การเขียนภาพแนวคิด
--การวิเคราะห์คลังปัญหา
-การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์
--การระดมสมอง
--การระดมสมองแบบพลิกกลับ
--แนวคิดกอร์ดอน
--แนวคิดรายการตรวจสอบ
-นวัตกรรมแกนเฮียน (Gandhian)
--สมาคมอิสระ
--ความสัมพันธ์แบบบังคับ
--วิธีการรวบรวมความคิดจากสมุด
บันทึก
--การระบุคุณสมบัติ
--เป้าหมายเชิงความฝันอันยิ่งใหญ่
--การวิเคราะห์พารามิเตอร์
-นวัตกรรม
--ประเภทของนวัตกรรม
--การกาหนดนวัตกรรมใหม่
(ผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
--การแยกประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่
-โอกาสในการสร้างการยอมรับ
-การวางแผนผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการพัฒนา
-การสร้างเงื่อนไขของเกณฑ์การ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของ
เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
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สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อ/รายละเอียด

ประเมิน
-จริยธรรม: การสร้างและการรักษา
ความน่าเชื่อถือ-ของธุรกิจ
--ระดับขั้นของแนวคิด
--ระดับขั้นของความคิด
--ระดับขั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
--ระดับขั้นของการทดสอบทาง
การตลาด
-การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการ
เริ่มธุรกิจ
--การใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชิง
สร้างสรรค์
--เว็บไซต์
--การตรวจสอบสารสนเทศของลูกค้า
--การดาเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
เสมือนบริษัทของผู้ประกอบการ
การกาหนดและการวิเคราะห์โอกาส
การดาเนินการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (5)
- ส่วนนา
- โอกาสในการยอมรับและโอกาสใน
การประเมินแผนงาน
-แหล่งของสารสนเทศ
--การช่วยเหลือ
--สารสนเทศทั่วไป
--สารสนเทศของอุตสาหกรรมและ
การตลาด
--บริษัทคู่แข่งและสารสนเทศของ
ผลิตภัณฑ์
-ข่าว: เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
กระจายไปทั่วโลก
--แหล่งข้อมูลภาครัฐ
--เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
--สมาคมการค้า
--สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
-ธรรมชาติของผู้ประกอบกอบการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพเลื่อน
(2)/(3)
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่ใช้กับการดาเนินธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ระหว่างประเทศ
-ความสาคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ
กับบริษัท
-ผู้ประกอบการระหว่างประเทศกับ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ
--เศรษฐกิจ
--ระดับขั้นของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
--บัญชีกระแสรายวัน
--ประเภทของระบบทางเศรษฐกิจ
--สภาพแวดล้อมทางการเมืองกฎหมาย
--ภาษา
-สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
จริยธรรม: การมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการตลาด
-วัฒนธรรม
--โครงสร้างทางสังคม
--ศาสนา
--ปรัชญาทางการเมือง
--เศรษฐกิจและปรัชญาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์
--การศึกษา
--มารยาทและประเพณี
-ระบบการจัดจาหน่ายที่พร้อม
ดาเนินการ
-แรงจูงใจสู่การเป็นสากล
ผลกระทบเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นสากล
ข่าวธุรกิจ: การนาธุรกิจครอบครัวไปสู่
สากล
6

ทรัพย์สินทางปัญญา (6)
-บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาใน
ลักษณะซอฟต์แวร์
-สิทธิบัตรระหว่างประเทศ
--การใช้งานโปรแกรมประยุกต์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพเลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่

3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
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สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อ/รายละเอียด

--การประยุกต์ใช้สิทธิบัตร
--การละเมิดสิทธิบัตร
--สิทธิบัตรกระบวนการทางธุรกิจ
-การเริ่มธุรกิจโดยไม่จดสิทธิบัตร
-เครื่องหมายการค้า
-ทาสิทธิบัตรจ่าย
--การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ข่าวธุรกิจ: การให้คาแนะนา
ผู้ประกอบการนักลงทุนในเรื่องของการ
ช่วยเหลือเรื่องสิทธิบัตร
-ลิขสิทธิ์
-ความลับทางการค้าและข้อตกลง
-พนักงานมีความรับผิดชอบทาง
จริยธรรม ไม่เปิดเผยความลับทางการ
ค้าให้กับนายจ้างใหม่
-การออกใบอนุญาต
-ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
ความรับผิดชอบจากการผลิต
-การประกันภัย
-นิติกรรมสัญญา
การสร้างแผนธุรกิจและการเริ่มต้น
กิจการ (7)
-การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินการทางธุรกิจ
-ความหมายของแผนธุรกิจ
-การเขียนแผนธุรกิจ
-ขอบเขตและคุณค่าของการจัดทาแผน
ธุรกิจ
--ผู้อ่านแผนธุรกิจ
--การคาดหวังต่อสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใน
แผนธุรกิจ
ข่าวธุรกิจ: การสร้างศักยภาพนักลงทุน
และผู้กู้ยืม
-การประเมินแผนธุรกิจ
จริยธรรม: การคุ้มครองความคิดทาง
ธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาความเข้าใจเรื่อง
ความรับผิดชอบและสิทธิบัตร
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

-การนาเสนอแผนธุรกิจ
-สารสนเทศที่มีความต้องการจาเป็น
--ความจาเป็นของสารสนเทศทาง
การตลาด
--ความจาเป็นของสารสนเทศด้านการ
ดาเนินการ
--ความจาเป็นของสารสนเทศทาง
การเงิน
-การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือและ
ทรัพยากรในการเขียนแผนธุรกิจ
-การเขียนแผนธุรกิจ
--บทนา
--บทสรุปของผู้บริหาร
--การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
--การบรรยายลักษณะของกิจการ
-การวางแผนการการผลิต
--แผนด้านการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติ
การ
--แผนด้านการตลาด
--แผนองค์การ
--การประเมินความเสี่ยง
--แผนด้านการเงิน
--การดาเนินงานจัดทาแผน
--การจัดกระบวนการวางแผน
--การปรับปรุงแผน
--สาเหตุความล้มเหลวของแผนธุรกิจ
8

การวางแผนการตลาด (8)
-การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
-การวิเคราะห์คู่แข่ง
-การวิจัยตลาดสาหรับกิจการใหม่
--ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์
--ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
--ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลจาก

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถามเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดเพื่อจัดทา
แผนการตลาด
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ

3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4.2 (1)/
(2)/(3)

23

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ข่าวธุรกิจ: การให้คาชี้แนะ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสื่อ
สังคม
--ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และการ
แปลผลข้อมูล
-ความแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจและ
แผนการตลาด
-การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนการตลาด
-คุณลักษณะของการวางแผนการตลาด
จริยธรรม: สิทธิสว่ นบุคคลของ
พนักงานด้านจริยธรรม
-ส่วนผสมทางการตลาด
-ขั้นตอนในการจัดทาแผนการตลาด
--การกาหนดสถานการณ์ทางธุรกิจ
--การกาหนดเป้าหมายทางการตลาด
(โอกาสและอุปสรรค)
--การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน
--การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและจุด
ด้อย
--การกาหนดกลยุทธ์การตลาดและ
โปรแกรมปฏิบัติการ
ข่าวธุรกิจ: การวิจัยเพื่อชี้แนะให้
ผู้ประกอบการใช้เว็บไซต์กับการตลาด
--กลยุทธ์ทางการตลาด (ผู้บริโภคกับ
ตลาดของธุรกิจกับธุรกิจ)
--การจัดทางบประมาณกับกลยุทธ์ทาง
การตลาด
--การดาเนินการตามแผนการตลาด
--การตรวจสอบความคืบหน้าของการ
ปฏิบัติการด้านการตลาด
--ภาคผนวกโครงร่างแผนการตลาด
9

แผนขององค์การ (9)
-การพัฒนาทีมการจัดการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดของกิจการ/องค์การ
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4.2 (1)/
(2)/(3)

24

สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อ/รายละเอียด

-กฎหมายทางธุรกิจ/รูปแบบกฎหมาย
--ส่วนของเจ้าของธุรกิจ
--หนี้สินของผู้เป็นเจ้าของ
--ต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจ
--ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ
--การถ่ายโอนดอกเบี้ย
--ความต้องการทุน
--การควบคุมสาหรับการจัดการ
องค์การ
--การกระจายของกาไรและการขาดทุน
--ความน่าสนใจในการเพิ่มทุน
-รูปแบบภาษีในลักษณะของธุรกิจแบบ
ต่าง ๆ
--ภาษีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
--ภาษีสาหรับหุ้นส่วน
--ภาษีสาหรับบริษัท
-บริษัทรูปแบบเอส (S)
--ข้อได้เปรียบของบริษัทรูปแบบเอส
(S)
จริยธรรม: ทนายความอธิบายขั้นตอน
ในการดาเนินการหากพันธมิตรในทาง
ธุรกิจละเมินต่อภาระหน้าที่
--ข้อจากัดของบริษัทรูปแบบเอส (S)
-บริษัทหนี้สินจากัด (LLC)
-การสร้างทีมผู้บริหารและวัฒนธรรม
ขององค์การที่ประสบความสาเร็จ
-บทบาทของคณะกรรมการบริหาร
-คณะกรรมการที่ปรึกษา
ข่าวธุรกิจ: องค์การและการให้
คาปรึกษา
การวางแผนด้านการเงิน (10)
-การดาเนินงานและงบประมาณเงิน
ลงทุน
จริยธรรม: การให้อภัยหรืออนุญาต
นายจ้างควรให้พนักงานทางานด้าน
ธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องแผนการจัดการองค์การในแต่
ละด้านที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกาหนดกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่อง การวางแผนด้านการเงินของ
ธุรกิจ

3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4.2 (1)/
(2)/(3)

25

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

-การพยากรณ์ยอดขาย
-การประมาณการงบกาไร ขาดทุน
--การประมาณการงบประแสเงินสด
ข่าวธุรกิจ: การให้คาชี้แนะเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
กระแสเงินสดธุรกิจอยู่รอด
--การประมาณการในงบดุล
--การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
--แหล่งที่มาและการใช้การประมาณ
การเงินทุน
-โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านการเงิน

11

แหล่งที่มาของเงินทุน (11)
-บทสรุปภาพรวม
-หนี้สินหรือเงินทุน
-แหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก
-กองทุนส่วนบุคคล
ข่าวธุรกิจ: การเริ่มต้นของชิลี
--ครอบครัวและเพื่อน
--ธนาคารพาณิชย์
--ประเภทของสินเชื่อธนาคาร
--การจัดการเงินทุนจากกระแสเงินสด
--การตัดสินใจให้สินเชื่อของธนาคาร
-บทบาทของ SBA ในธุรกิจการเงิน
ขนาดเล็ก การวิจัยและพัฒนาในบริษัท
ผู้ร่วมทุน
--องค์ประกอบที่สาคัญ
--ขั้นตอนการดาเนินงาน
--ผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
4.2 (1)/
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานาเสนอแผนการเงินของธุรกิจใน (2)/(3)
กิจการของผู้เรียน และอภิปรายร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
5. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน
6. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนงานระหว่างภาค
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ที่
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--ตัวอย่าง
-ทุนของรัฐบาลอื่น ๆ
-การวางตาแหน่งบุคคล
-ประเภทของนักลงทุน
--การนาเสนอต่อภาคเอกชน
--ระเบียบการประเภทดี (D)
-การจัดหาเงินทุน
เงินทุนที่มีความเสี่ยงแบบไม่เป็น
ทางการ บริษัทร่วมทุนและการก้าวสู่
สาธารณะ (12)
-การจัดหารเงินทุนในธุรกิจ
-ตลาดทุนที่มีความเสี่ยง
-บริษัทร่วมทุน
--ลักษณะของการร่วมทุน
--ภาพรวมของกิจการอุตสาหกรรม
เงินทุน
-สิ่งที่ชอบของผู้ประกอบการ
-กระบวนการของการร่วมทุน
--การค้นหาผู้ร่วมทุน
--การเข้าสู่การร่วมทุน
-การประเมินมูลค่าของบริษัท
--ปัจจัยในการประเมินมูลค่า
--การวิเคราะห์สัดส่วน
--อัตราส่วนสภาพคล่อง
--อัตราส่วนกิจกรรม
--อัตราส่วนการใช้ประโยชน์
--อัตราส่วนในการทากาไร
--ทิศทางการประเมินแบบทั่วไป
--วิธีการประเมินมูลค่าแบบทั่วไป
--การประเมินของบริษัทที่ดาเนินการ
บนอินเทอร์เน็ต
-โครงสร้างการจัดการ
-การเข้าสู่สาธารณะ
--ความได้เปรียบ
--ข้อเสียเปรียบ
-ระยะเวลาของการเข้าสู่สาธารณะและ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. นักศึกษานาเสนองานรูปแบบการประเมิน
ความเสี่ยยง และลักษณะของทุนในกิจการ
และอภิปรายกับอาจารย์ผสู้ อน
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินแหล่งทุนของ
กิจการ
6. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน
7. อาจารย์พิจารณาคะแนนระหว่างภาค

4.2 (1)/
(2)/(3)

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
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ที่

13

หัวข้อ/รายละเอียด

การเลือกผู้จาหน่ายหลักทรัพย์
--ระยะเวลา
--การเลือกผู้จาหน่ายหลักทรัพย์
-แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ตารางเวลา
--หนังสือเชิญชวน
--แบบแสดงรายการข้อมูล
--ขั้นตอน/วิธีการ
-เนื้อหาด้านกฎหมายและคุณสมบัติ
-การดาเนินการเมื่อสู่สาธารณะ
--การสนับสนุนหลังการขาย
--ความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเงิน
--ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับการ
จัดทารายงาน
กลยุทธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจและ
การจัดการกลยุทธ์การเติบโต (13)
-ช่องทางสาหรับการเจริญเติบโต
--โอกาส
--การเข้าถึงกลยุทธ์
--กลยุทธ์การพัฒนาตลาด
--กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
--กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง
ข่าวธุรกิจ: การให้คาชี้แนะสาหรับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเติบโต
สาหรับตลาดใหม่โดยใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
-การตลาดออนไลน์
-ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต
-ผลกระทบของการเจริญเติบโตสาหรับ
ธุรกิจ
--แรงกดดันต่อทรัพยากรมนุษย์
--แรงกดดันของระยะการเป็นพนักงาน
--แรงกดดันของผู้ประกอบการ
จริยธรรม: บทเรียนของ Enrow
-การเอาชนะความกดดันที่มีอยู่ของ
มนุษย์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. นักศึกษานาเสนอแผนธุรกิจ พร้อมทั้ง
กลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของกิจการใน
แผนธุรกิจ และอภิปรายกับอาจารย์ผู้สอน
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินผลกลยุทธ์ที่
ทาให้กิจการการเจริญเติบโต
5. สรุปและประเมินผลงาน
6. อภิปรายและซักถาม
7. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนทีไ่ ด้รับระหว่าง
ภาค
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14
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ข่าวธุรกิจ: แรงกดดันต่อทรัพยากรด้าน
การเงินที่มีอยู่แล้ว
--ทรัพยากร
-การเอาชนะแรงกดดันในการจัดการ
พนักงาน
-การเอาชนะแรงกดดันในช่วงเวลาของ
ผู้ประกอบการ
--หลักพื้นฐานของการจัดการเวลา
-การเอาชนะแรงกดดันต่อทรัพยากร
ทางการเงินที่มีอยู่
--การควบคุมทางการเงิน
-ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
--การจัดกลุ่มของผู้ประกอบการและ
การเจริญเติบโตในกิจการของ
ผู้ประกอบการ
การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสาหรับการ
เจริญเติบโตขององค์การจากแหล่ง
ทรัพยากรภายนอก (14)
-การใช้บุคคลอื่นช่วยให้ธุรกิจเติบโต
-การเข้าร่วมทุน
--ประเภทของการร่วมทุน
--ปัจจัยความสาเร็จของบริษัทร่วมทุน
-การเข้าซื้อกิจการ
--ข้อดีของการซื้อกิจการ
--ข้อเสียของการซื้อกิจการ
--การทางานร่วมกัน
--โครงสร้างการจัดการ
ข่าวธุรกิจ: การให้คาแนะนา
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทา
ข้อตกลง
--การกาหนดตาแหน่งของผู้ซื้อ
-การควบรวมกิจการ
-อานาจการซื้อ
-ธุรกิจแฟรนไชส์
--ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์กับผู้ทา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. นักศึกษานาเสนอประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการ
จัดสรรทรัพยากรขององค์การ และอภิปราย
กับอาจารย์ผสู้ อน
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อ
กิจการในการดาเนินธุรกิจ
5. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
6. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน
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(2)/(3)
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สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อ/รายละเอียด

ธุรกิจแฟรนไชส์
-บริษัทร่วมทุนที่ร่วมลงทุน
ข่าวธุรกิจ: ทุนของกิจการจากการ
เริ่มต้นที่ได้รับความชื่นชอบ
--ข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์
--ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์
-การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
จริยธรรม: ความยุติธรรมอย่างเพียงพอ
-การเอาชนะข้อจากัดโดยการเจรจา
ต่อรองเพื่อให้ได้ทรัพยากรมากขึ้น
การวางแผนที่ประสบความสาเร็จ
(15)
-กลยุทธ์ทางออก
-ความต่อเนื่องของธุรกิจ
--การถ่ายโอนกิจการให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว
--การถ่ายโอนกิจการให้กับบุคลอื่น
-ตัวเลือกสาหรับการขายกิจการธุรกิจ
--การขายตรง
--แผนทางเลือกสาหรับหุ้นพนักงาน
จริยธรรม: การก่อให้เกิดปัญหาที่
เชื่อมโยงกันของพนักงาน นายธนาคาร
และธุรกิจ
--การจัดการการกู้ยมเงิน
--การล้มละลาย
--การรอดจากการล้มละลาย
--การปรับเปลี่ยนองค์การใหม่ (บทที่
11)
-แผนขยายเวลาการชาระเงิน (บทที่
13)
-การชาระหนี้ (บทที่ 7)
-กลยุทธ์ในระหว่างการปรับเปลี่ยนอง๕
การ
-การดาเนินกิจการให้ตลอดปลอดภัย
-สัญญาณเตือนภัยของการเกิดการ
ล้มละลาย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. นักศึกษานาเสนอแผนธุรกิจโดยมีกลยุทธ์
(2) /(3)
ของความต่อเนื่องเพื่อการประสบ
ความสาเร็จ
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน
5. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
6. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค
ตลอดภาคการศึกษา
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

-การเริ่มต้นกิจการใหม่
-ความเป็นจริงของการล้มเหลว
-การฟื้นฟูธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1.

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม (1.2)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
(1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี
สร้างสรรค์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และ
สังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคลองค์กร และสังคม
(1.6)
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ (1.7)

วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลือ
อาจารย์ผู้สอนและการช่วย
แนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้น
เรียนเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึง
ข้อกาหนดของชุมชนหรือ
องค์การที่มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

5
(1.13)
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กิจกรรม
ที่
2.

3.

ผลการเรียนรู้
ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3. มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ (2.6)
4. สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2.8)
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(3.3)
3. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4)

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน ใบความรู้
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด
และแบบฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการเขียนแผน
ธุรกิจ/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้

1-15

5
(1.11)

7

20
(1.11)

16

20
(1.2.1)

1-15

20
(1.1.2)

15

5
(1.13)

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษาจาก
ผู้ประกอบการ
2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

1-15

5
(1.1.3)

1-15

5
(1.1.2)

1-15

5
(1.2.2)
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กิจกรรม
ที่
4.

5.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน 1. วัดและประเมินจากผลการ
หลากหลาย สามารถ
พัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ร่วมกับผู้ประกอบการที่
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ผู้เรียนทาการวิเคราะห์พร้อม
ประสิทธิภาพ (4.1)
นาเสนอ
2. มีความรับผิดชอบในการ
2. วัดและประเมินจากผลการ
กระทาของตนเองและ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4) 3. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ 1. วัดและประเมินจากผลการ
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
การทางานที่เกี่ยวกับ
และนาเสนอรายงานประเด็น
คอมพิวเตอร์ (5.1)
สาคัญด้านการพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
2. สามารถแนะนาประเด็นการ 2. วัดและประเมินจากผลการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอ
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สร้างสรรค์ (5.2)
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและ 3. วัดและประเมินจาก
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
ความสามารถในการอธิบาย
เหมาะสม (5.4)
ถึงข้อจากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

5
(1.1.2)

1-15
1-15

1-15

5
(1.2.2)

1-15

1-15
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

ผู้สอนรายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2557). การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร: เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์.
Robert, D.H., Micheal, P.P., & Dean, A.S. (2013). ENTREPRENEURSHIP (9th Ed.) NY:
McGraw-Hill.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น
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ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2555). การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร:
เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. กระทรวงพาณิชย์. (2556). “กฎหมายสินทางปัญญา” สืบค้น
เมื่อ 2555, เมษายน, 25, เข้าถึงได้จาก
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานทดสอบการศึกษา. (2540). แนวทางการประเมินตนเองของ
โรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: ครุสภาลาดพร้าว.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งในและนอกชั้นเรียน
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการ
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ
การสร้างต้นแบบที่ดี
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี
(4) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(5) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนกาหนดในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์
(5) กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ
เสมือนจริง
2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดาเนิน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
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2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ผู้สอนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสาหรับตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด การเรี ย นการสอนหรื อ ตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร/ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือการจัดการเรียนรู้
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คานา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
รายละเอียดรายวิชา 3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ได้ทาการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ รวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผล
ทาให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและทักษะเชิงเหตุผล มีคุณลักษณะของการมีจิตวิเคราะห์ (Analytical
Mind) มีแนวทางในการตัดสินใจภายใต้การใช้ข้อมูล (Information) ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีมุมมองรอบด้านและรู้จักบูรณาการให้
เกิดผลต่อการจัดการโดยรวม
รายละเอียดรายวิชานี้ได้มีการปรับปรุงเนื้ อหารายวิชาในบทที่ 1 แนวความคิดการวางแผน
และการบริ ห ารเชิงกลยุ ทธ์ ให้ มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่จัดการการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนสามารถนาหลักทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดรายวิชานี้มีความสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
รายวิชานี้ไป ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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คานา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) รหัสวิชา 3604201
เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ทั้งในแง่การกาหนดกลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ได้แก่
สังคม บริษัท ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน้นให้ความสาคัญ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การกาหนดและการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์
ทุกระดับ และรวมถึงการกาหนดโครงสร้างองค์การ การกาหนดระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และ
การควบคุมตนเอง การพัฒนาภาวะผู้นาแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการดาเนินกลยุทธ์ทุกระดับ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบ
อาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
รายละเอี ย ดของรายวิ ช าการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Management) รหั ส วิ ช า
3604201 จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ให้มีความเป็นมาตรฐาน
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียดรายวิชานี้เป็น
ส่ ว นส าคัญต่อผู้ เรี ย นโดยเน้ น ทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในห้ องเรี ย น รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้ว ยตนเองเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใ น
อนาคตได้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน (1) ดร.ธนากร ปักษา
ตอนเรียน B1 C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
8.3 ศูนย์สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(1) เพื่อให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับของธุรกิจ การควบคุมและการประเมินผล
กลยุทธ์ได้
(2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการวางแผนและการบริหารที่ดี มีการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
(3) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีศึก ษาที่เกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
(4) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ หรือเป็นผู้
ประกอบ การในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ น รายวิ ช าที่พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี พื้ นฐานความรู้ ด้า นกระบวนการจั ดการเชิงกลยุทธ์
สามารถกาหนดและตัดสินใจในทางเลือกแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ทั้งในแง่การกาหนดกลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ ได้แก่
สั งคม บริ ษัท ธุร กิจ และหน้ าที่ เครื่ องมือและเทคนิคที่เน้นให้ ความส าคัญ การวิเคราะห์ ส ภาวะ
แวดล้อม การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การกาหนดและตัดสินใจในทางเลือกกล
ยุทธ์ทุกระดับ และรวมถึงการกาหนดโครงสร้างองค์การ การกาหนดวางระบบการควบคุม ที่เ น้น
วัฒนธรรม และการควบคุมตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้นาแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการ
ดาเนินกลยุทธ์ทุกระดับ
Models, concepts, principles, theories, process, tools and techniques for
formulation and implementation strategies at all levels such as school, corporate,
business and functional, tools and techniques relating to environmental analysis,
industry analysis, competition analysis, decision making in strategies alternative and
organization structure, control system that focus on cultural and self- control,
development team leadership that correspond to the strategies at all level.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ปฏิบัติ/งาน
บรรยาย
สอนเสริม
ภาคสนาม/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ ตามความต้องการของ ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
ภาคสนาม
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ ผู้ ส อนก าหนดวั น และเวลาในการให้ ค าปรึ ก ษา (Office Hour) ที่ ห้ อ งพั ก อาจารย์
หลักสูตรการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กาหนดช่องทาง
ให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีวินัย มีความรับผิ ดชอบ เข้าใจผู้ อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้
(2) มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
(1) บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างข่าวหรือกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจ
(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์
ในระหว่างการสอนและการทากิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทางานกลุ่ม การส่งงานที่มอบหมายและการนาเสนอ โดย
ผู้สอนอาจซักถามประเด็น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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(3) มีความรู้ กว้างและเป็ น ระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิช าการและวิช าชีพด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
(4) มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุ ม และการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง แผนงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวน การของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
(2) ศึกษาการเรียนรู้จากกรณีศึกษา เว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าว และข้อมูลการดาเนินงานเชิงกล
ยุทธ์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์และ
นาเสนองานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตจากการมีส่วนร่ว มในการเรียน เช่น การนาเสนองาน การอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น การตอบคาถาม
(2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
(3) การสอบย่อยและการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื บ ค้น ประมวลและประเมิ นข้ อ มูล จากหลายแหล่ ง ได้ ด้ว ยตนเอง มีความคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
ใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
(2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
(4) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสิน ใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้ เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
(1) การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม
(2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(3) การสอนโดยใช้ตัวอย่างแผนธุรกิจและแบบฝึกหัด

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

11

3.3 วิธีการประเมินผล
(1) รายงานผลการวิเคราะห์การดาเนินงานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ โดย
การนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
(2) ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการเขียนแผนธุรกิจ
(3) การสอบย่อยและการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความ
คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานงานและการให้ความ
ร่วมมือกันในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) การรายงานหน้าชั้นเรียน
(2) การประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในกลุ่ม
(3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
(2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ รกิ จ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่ อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูดการเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
(4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
(2) ก าหนดให้ มี ก ารน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ จ ากกรณี ศึ ก ษา แผนธุ ร กิ จ หรื อ งานอื่ น ที่
มอบหมาย ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
5.3 วิธีการประเมินผล
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(1) ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ทั้ง
ในการอภิปรายและการนาเสนองาน
(2) การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอที่เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์

2

แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์
(ต่อ)

3

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ

4

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การ

5

การวิเคราะห์ SWOT/TOWS
Matrix
การประเมินปัจจัยภายนอก
และภายใน

6

การกาหนดกลยุทธ์ระดับ
บริษัท

7

การกาหนดกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3(3-0-6) 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหา
2. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
3. PowerPoint
4. นาเสนอคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทุกสัปดาห์
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายขององค์กรธุรกิจต่างๆ
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ข่าว/บทความ/กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ข่าว/บทความ/กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์SWOT/
TOWS Matrix การประเมินปัจจัย
ภายนอกและภายใน
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
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ผู้สอน
(1),(2),(3),(4),
(5),(6),(7)

ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา

ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
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8

การกาหนดกลยุทธ์ระดับ
หน้าที่

9

การดาเนินกลยุทธ์และ
การปฏิบัติตามกลยุทธ์

10

การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์

11

การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์ (ต่อ)

12

การจัดทาแผนธุรกิจ

13

การจัดทาแผนธุรกิจ (ต่อ)

14

การวิเคราะห์กรณีศึกษา

15

นาเสนอรายงานกลุ่ม และ
ทบทวนเนื้อหา
สอบปลายภาค
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3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรธุรกิจ
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. ตัวอย่างแผนธุรกิจและการเขียน
แผนธุรกิจ
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. การเขียนแผนธุรกิจ
3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา

ดร.ธนากร
ปักษา

3(3-0-6) 1. อภิปรายร่วมกัน
2. PowerPoint

ดร.ธนากร
ปักษา

ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา
ดร.ธนากร
ปักษา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1
2

ผลการเรียนรู้
1.1 (3)
2.1(1), 2.1(2), 2.1(3),
3.1(2)

วิธีการประเมิน
1. การเข้าชั้นเรียน
1. แบบฝึกหัด
2. ทดสอบย่อย
3. การสอบปลายภาค

ทุกสัปดาห์
ทุกสัปดาห์

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
5%
10%

16

40%

สัปดาห์
ที่ประเมิน
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3

4

1.1(2), 2.1(3), 3.1(2),
3.1(3), 3.1(4), 4.1(1),
4.1(2), 4.1(3), 5.1(1),
5.1(3)
2.1(2), 3.1(2), 3.1(4),
4.1(1), 4.1(3), 5.1(1),
5.1(3)

1. การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย/แสดงความคิดเห็น
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. การปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
1. การเขียนแผนธุรกิจ
2. การนาเสนองาน
รวมทั้งสิ้น

ทุกสัปดาห์

5%

3-4, 6-8, 14
ระหว่าง
ภาคการศึกษา
สัปดาห์ที่ 12-13
และ 15

10%
20%
10%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่
5). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 กรณีศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.2 การเขียนแผนธุรกิจ
2.3 เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจต่างๆ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จินตนา บุญบงการ. (2556). สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์.
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ :
วี.พริ้นท์.
ภักดี มานะหิรัญเวท. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก. นนทบุรี : กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิค
พริ้นติ้ง.
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สามลดา.
Hunger, J. D. & Wheelen, T. L. (2007). แปลและเรียบเรียงโดย ภักดี มานะหิรัญเวท. (2555).
หัวใจของการจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน.
Pearce, J. A. & Robinson, R. B. (2013). Strategic management : Planning for domestic
and global competition (13ed th). Singapore : McGraw-Hill.
Rothaermel, F. T. (2013). Strategic management : Concepts and cases. New York :
McGraw-Hill.
Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E. & Strickland, A. J. (2012). Crafting and
executing strategy : Concept and Readings (18ed th). แปลและเรี ย บเรี ย งโดย
ทรรศนะ บุญขวัญ. (ม.ป.ป.). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดาเนินกลยุ ทธ์ .
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การทาแบบฝึกหัด
2.2 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนาเสนอผลงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ และการตอบคาถามของ
นักศึกษา
2.4 การสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการแจกแบบประเมินและสัมภาษณ์นักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรีย นในแต่ล ะภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของ
หลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3653004
SUAN DUSIT
UNIVERSITY

การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(New Venture Creation and Electronics Business
Entrepreneurship)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Business Computer | Suan Dusit University

คานา (ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1)
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653004 การสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละการเป็ น ผู้ ป ระกอบการด้ า นธุ ร กรรม
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) ที่ ใช้ ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งกิจการหรือธุรกิจและการจัดทาแผนธุรกิจ การดาเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การนาเสนอแผนธุรกิจ
ทั้งนี้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนสามารถมีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจเองได้ (Start up) เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่ ใช้สาหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มีนาคม 2559
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คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653004 การสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ แ ละการเป็ น ผู้ ป ระกอบการด้ า นธุ ร กรรม
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) ที่ ใช้ ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้ง กิจการหรือธุรกิจและการจัดทาแผนธุรกิจ การดาเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การนาเสนอแผนธุรกิจ
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรี ยนและผู้สอน ที่ ใช้สาหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มีนาคม 2557
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
(2) อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว
(3) อาจารย์นวลศรี สงสม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
8.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
1 มีนาคม 2557
9.2 วันที่ปรับปรุง (1)
15 มีนาคม 2557
9.3 วันที่ปรับปรุง (2)
10 มีนาคม 2558
9.4 วันที่ปรับปรุง (3)
15 มีนาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในบทบาทของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ด้ านธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจและการนาเสนอแผนธุรกิจ
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญ หาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิ กส์ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการนาคอมพิวเตอร์ไ ปประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจด้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
3. เพื่อ ให้ กิจ กรรมการสอนมีความสอดคล้ องต่อสภาพของกลุ่ มผู้ เรียน และการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
บทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้ง
และการจัดทาแผนธุรกิจ การดาเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ
การนาเสนอแผนธุรกิจ
Role and management of entrepreneurship in electronics business; business plan
proposal; growth and survival business; strategies set up in marketing, production, and
financial; problem solving and decision; creative thinking enrichment for entrepreneurship;
business plan representation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความต้องการ ไม่มีภาคปฏิบัติ
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย
การศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/อาจารย์ผู้สอน
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น ที ม สามารถแก้ ไขข้อ และล าดั บ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อ มต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน ( Power
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
(4) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่ว มกัน และให้ผู้เรียนศึก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝ ึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรีย นได้ก ระทาซ้าด้ว ยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้ วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(8) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการช่วยแนะนาในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีค วามรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
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(2) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อ มต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรีย นแบ่งกลุ ่ม ศึก ษาประเด็น ต่างๆ ตามใบงานที่ม อบหมายด้ว ย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด หลากหลาย
ลักษณะตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
(5) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้ นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสัง เคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่ว มกัน และให้ผู้เรียนศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึ กษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
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(10) ใช้วิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอียดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุ ณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(13) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ และสัง เคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และ ขัดแย้งประเมิน สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรีย นแบ่งกลุ ่ม ศึก ษาประเด็น ต่างๆ ตามใบงานที่ม อบหมายด้ว ย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิด หลากหลาย
ลักษณะตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อ การนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึก ษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
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(3) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่ อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่ว มกัน และให้ผู้เรียนศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
(8) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการ
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เ คราะห์ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3(3-0-6)
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(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อ มต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรีย น โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรีย นแบ่งกลุ ่ม ศึก ษาประเด็น ต่างๆ ตามใบงานที่ม อบหมายด้ว ย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง
ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ ผู้สอน
กาหนดไว้
(5) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มี กระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุ ปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
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(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทัก ษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่ว มกัน และให้ผู้เรียนศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึ้น
(10) ใช้วิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอียดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่ เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(13) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับ ผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ศึกษาประเด็น ศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อ มต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้ว ยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้
(4) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทาโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่ง
ผู้ส อน พร้อมทั้งจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้ อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้ส อนให้คาแนะนา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
กาหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
(6) ใช้ว ิธ ีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(7) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระทาซ้าด้วยการตอบ
คาถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจ าเข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
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(8) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการพัฒนาธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้ อจากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

15

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1 การเป็นผู้ประกอบการและแนวคิด

ของผู้ประกอบการ
- การคิดแบบผู้ประกอบการ
- ความสามารถในการเข้าใจองค์
ความรู้
- ภูมิหลังของผู้ประกอบการและ
คุณลักษณะ
- ต้นแบบและระบบสนับสนุน
- ศีลธรรมและเครือข่ายที่สนับสนุน
-ความเป็นมืออาชีพและเครือข่ายที่
สนับสนุน
-การเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
- โครงสร้างของเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอน สื่อการสอน
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว อธิบายเนื้อหา
(2)/(3)
รายวิชา จุดประสงค์และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
แนะนาหนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มเติม
2. อาจารย์ให้นักศึกษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศ/การดาเนินธุรกิจด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรธุรกิจ
3. อาจารย์บรรยาย และให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ
4. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
5. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
6. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความสาคัญของ
แนวคิดการดาเนินธุรกิจ
7. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
2 ผู้ประกอบการกับองค์การ (2)

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอน สื่อการสอน
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
(2)/(3)
- ความสนใจของผู้ประกอบการ
เลื่อน
- การจัดการกับการตัดสินใจของ
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง
ผู้ประกอบการ
การตัดสินใจของผู้ประกอบการ
- ทิศทางของกลยุทธ์และโอกาสในการ
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
ยอมรับ
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
- การยอมรับในทรัพยากรและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
ควบคุม
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
- โครงสร้างการจัดการและปรัชญาการ
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
บริหาร
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
-จริยธรรมของผู้ประกอบการกับของ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
ผู้จัดการ
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
- การเรียนรู้จากความล้มเหลวของการ
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ดาเนินธุรกิจ
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้าง
เพื่อการจัดการองค์การ
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

3

กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบ: การสร้าง
และการสนับสนุนผู้ประกอบ (3)
- ผู้ประกอบการรายใหม่
- การสร้างโอกาสสาหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่
--แหล่งทรัพยากรที่เป็นแหล่งของการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
--การสร้างทรัพยากรที่ควบรวมกับ
คุณค่า ทรัพยากรที่หาได้ยาก และ
เลียนแบบไม่ได้
--การประเมินความน่าสนใจในโอกาส
ของผู้ประกอบการรายใหม่

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
(2)/(3)
เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง
แนวทางการสร้างผู้ประกอบการ
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
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สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อ/รายละเอียด

--สารสนเทศสาหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่
- สิ่งที่พบเห็นในข่าวสารด้านธุรกิจ
-- ความง่ายในการตัดสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอน
--การตัดสินใจที่จะหาผลประโยชน์
หรือไม่หาผลประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการรายใหม่
-การกาหนดกลยุทธ์สาหรับการหา
ผลประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่
--ความไม่เสถียรภาพของ
สภาพแวดล้อมและข้อได้เปรียบ/
เสียเปรียบของผู้เข้ามาในธุรกิจรายแรก
--ความไม่แน่นอนของลูกค้าและข้อ
ได้เปรียบ/เสียเปรียบของผู้เข้ามาใน
ธุรกิจรายแรก
-จริยธรรม การทาในสิ่งที่ถูกต้อง
--เวลาระหว่างการวางแผนงานกับการ
ผลิตกับการได้เปรียบ/เสียเปรียบของผู้
เข้ามาในธุรกิจรายแรก
-กลยุทธ์การลดความเสี่ยงสาหรับการ
ได้ประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหม่
--กลยุทธ์ขอบเขตทางการตลาด
--กลยุทธ์การเลียนแบบ
--การจัดการสิ่งใหม่
ส่วนที่สอง จากแนวคิดสู่โอกาสทาง
ธุรกิจ
การสร้างสรรค์และแนวคิดทางธุรกิจ
(4)
- แนวโน้ม
--แนวโน้มสีเขียว (ธรรมชาติ)
--แนวโน้มพลังงานบริสุทธิ์
--แนวโน้มด้านชีวภาพ
--แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ
--แนวโน้มด้านสังคม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการกาหนดกลยุทธ์
ของธุรกิจที่สนใจ
6. นักศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

--แนวโน้มด้านสุขภาพ
--แนวโน้มด้านเว็บไซต์
-แหล่งที่มาของความคิดใหม่
--ผู้บริโภค
--ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมีอยู่แล้ว
--ช่องทางการจัดจาหน่ายหรือกระจาย
สินค้า
--รัฐบาลกลาง
-ความเร็วของนวัตกรรม
-วิธีการในการสร้างแนวคิด
--กลุ่มระดมความคิด
--การระดมสมอง
--การเขียนภาพแนวคิด
--การวิเคราะห์คลังปัญหา
-การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์
--การระดมสมอง
--การระดมสมองแบบพลิกกลับ
--แนวคิดกอร์ดอน
--แนวคิดรายการตรวจสอบ
-นวัตกรรมแกนเฮียน (Gandhian)
--สมาคมอิสระ
--ความสัมพันธ์แบบบังคับ
--วิธีการรวบรวมความคิดจากสมุด
บันทึก
--การระบุคุณสมบัติ
--เป้าหมายเชิงความฝันอันยิ่งใหญ่
--การวิเคราะห์พารามิเตอร์
-นวัตกรรม
--ประเภทของนวัตกรรม
--การกาหนดนวัตกรรมใหม่
(ผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
--การแยกประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่
-โอกาสในการสร้างการยอมรับ
-การวางแผนผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการพัฒนา
-การสร้างเงื่อนไขของเกณฑ์การ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของ
เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
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สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อ/รายละเอียด

ประเมิน
-จริยธรรม: การสร้างและการรักษา
ความน่าเชื่อถือ-ของธุรกิจ
--ระดับขั้นของแนวคิด
--ระดับขั้นของความคิด
--ระดับขั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
--ระดับขั้นของการทดสอบทาง
การตลาด
-การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการ
เริ่มธุรกิจ
--การใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชิง
สร้างสรรค์
--เว็บไซต์
--การตรวจสอบสารสนเทศของลูกค้า
--การดาเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
เสมือนบริษัทของผู้ประกอบการ
การกาหนดและการวิเคราะห์โอกาส
การดาเนินการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (5)
- ส่วนนา
- โอกาสในการยอมรับและโอกาสใน
การประเมินแผนงาน
-แหล่งของสารสนเทศ
--การช่วยเหลือ
--สารสนเทศทั่วไป
--สารสนเทศของอุตสาหกรรมและ
การตลาด
--บริษัทคู่แข่งและสารสนเทศของ
ผลิตภัณฑ์
-ข่าว: เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
กระจายไปทั่วโลก
--แหล่งข้อมูลภาครัฐ
--เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
--สมาคมการค้า
--สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
-ธรรมชาติของผู้ประกอบกอบการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพเลื่อน
(2)/(3)
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่ใช้กับการดาเนินธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ระหว่างประเทศ
-ความสาคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ
กับบริษัท
-ผู้ประกอบการระหว่างประเทศกับ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ
--เศรษฐกิจ
--ระดับขั้นของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
--บัญชีกระแสรายวัน
--ประเภทของระบบทางเศรษฐกิจ
--สภาพแวดล้อมทางการเมืองกฎหมาย
--ภาษา
-สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
จริยธรรม: การมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการตลาด
-วัฒนธรรม
--โครงสร้างทางสังคม
--ศาสนา
--ปรัชญาทางการเมือง
--เศรษฐกิจและปรัชญาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์
--การศึกษา
--มารยาทและประเพณี
-ระบบการจัดจาหน่ายที่พร้อม
ดาเนินการ
-แรงจูงใจสู่การเป็นสากล
ผลกระทบเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นสากล
ข่าวธุรกิจ: การนาธุรกิจครอบครัวไปสู่
สากล
6

ทรัพย์สินทางปัญญา (6)
-บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาใน
ลักษณะซอฟต์แวร์
-สิทธิบัตรระหว่างประเทศ
--การใช้งานโปรแกรมประยุกต์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพเลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
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(2)/(3)
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สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อ/รายละเอียด

--การประยุกต์ใช้สิทธิบัตร
--การละเมิดสิทธิบัตร
--สิทธิบัตรกระบวนการทางธุรกิจ
-การเริ่มธุรกิจโดยไม่จดสิทธิบัตร
-เครื่องหมายการค้า
-ทาสิทธิบัตรจ่าย
--การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ข่าวธุรกิจ: การให้คาแนะนา
ผู้ประกอบการนักลงทุนในเรื่องของการ
ช่วยเหลือเรื่องสิทธิบัตร
-ลิขสิทธิ์
-ความลับทางการค้าและข้อตกลง
-พนักงานมีความรับผิดชอบทาง
จริยธรรม ไม่เปิดเผยความลับทางการ
ค้าให้กับนายจ้างใหม่
-การออกใบอนุญาต
-ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
ความรับผิดชอบจากการผลิต
-การประกันภัย
-นิติกรรมสัญญา
การสร้างแผนธุรกิจและการเริ่มต้น
กิจการ (7)
-การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินการทางธุรกิจ
-ความหมายของแผนธุรกิจ
-การเขียนแผนธุรกิจ
-ขอบเขตและคุณค่าของการจัดทาแผน
ธุรกิจ
--ผู้อ่านแผนธุรกิจ
--การคาดหวังต่อสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใน
แผนธุรกิจ
ข่าวธุรกิจ: การสร้างศักยภาพนักลงทุน
และผู้กู้ยืม
-การประเมินแผนธุรกิจ
จริยธรรม: การคุ้มครองความคิดทาง
ธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาความเข้าใจเรื่อง
ความรับผิดชอบและสิทธิบัตร
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

-การนาเสนอแผนธุรกิจ
-สารสนเทศที่มีความต้องการจาเป็น
--ความจาเป็นของสารสนเทศทาง
การตลาด
--ความจาเป็นของสารสนเทศด้านการ
ดาเนินการ
--ความจาเป็นของสารสนเทศทาง
การเงิน
-การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือและ
ทรัพยากรในการเขียนแผนธุรกิจ
-การเขียนแผนธุรกิจ
--บทนา
--บทสรุปของผู้บริหาร
--การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
--การบรรยายลักษณะของกิจการ
-การวางแผนการการผลิต
--แผนด้านการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติ
การ
--แผนด้านการตลาด
--แผนองค์การ
--การประเมินความเสี่ยง
--แผนด้านการเงิน
--การดาเนินงานจัดทาแผน
--การจัดกระบวนการวางแผน
--การปรับปรุงแผน
--สาเหตุความล้มเหลวของแผนธุรกิจ
8

การวางแผนการตลาด (8)
-การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
-การวิเคราะห์คู่แข่ง
-การวิจัยตลาดสาหรับกิจการใหม่
--ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์
--ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
--ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลจาก

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถามเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดเพื่อจัดทา
แผนการตลาด
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ

3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4.2 (1)/
(2)/(3)

23

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ข่าวธุรกิจ: การให้คาชี้แนะ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสื่อ
สังคม
--ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และการ
แปลผลข้อมูล
-ความแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจและ
แผนการตลาด
-การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนการตลาด
-คุณลักษณะของการวางแผนการตลาด
จริยธรรม: สิทธิสว่ นบุคคลของ
พนักงานด้านจริยธรรม
-ส่วนผสมทางการตลาด
-ขั้นตอนในการจัดทาแผนการตลาด
--การกาหนดสถานการณ์ทางธุรกิจ
--การกาหนดเป้าหมายทางการตลาด
(โอกาสและอุปสรรค)
--การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน
--การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและจุด
ด้อย
--การกาหนดกลยุทธ์การตลาดและ
โปรแกรมปฏิบัติการ
ข่าวธุรกิจ: การวิจัยเพื่อชี้แนะให้
ผู้ประกอบการใช้เว็บไซต์กับการตลาด
--กลยุทธ์ทางการตลาด (ผู้บริโภคกับ
ตลาดของธุรกิจกับธุรกิจ)
--การจัดทางบประมาณกับกลยุทธ์ทาง
การตลาด
--การดาเนินการตามแผนการตลาด
--การตรวจสอบความคืบหน้าของการ
ปฏิบัติการด้านการตลาด
--ภาคผนวกโครงร่างแผนการตลาด
9

แผนขององค์การ (9)
-การพัฒนาทีมการจัดการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดของกิจการ/องค์การ
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4.2 (1)/
(2)/(3)

24

สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อ/รายละเอียด

-กฎหมายทางธุรกิจ/รูปแบบกฎหมาย
--ส่วนของเจ้าของธุรกิจ
--หนี้สินของผู้เป็นเจ้าของ
--ต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจ
--ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ
--การถ่ายโอนดอกเบี้ย
--ความต้องการทุน
--การควบคุมสาหรับการจัดการ
องค์การ
--การกระจายของกาไรและการขาดทุน
--ความน่าสนใจในการเพิ่มทุน
-รูปแบบภาษีในลักษณะของธุรกิจแบบ
ต่าง ๆ
--ภาษีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
--ภาษีสาหรับหุ้นส่วน
--ภาษีสาหรับบริษัท
-บริษัทรูปแบบเอส (S)
--ข้อได้เปรียบของบริษัทรูปแบบเอส
(S)
จริยธรรม: ทนายความอธิบายขั้นตอน
ในการดาเนินการหากพันธมิตรในทาง
ธุรกิจละเมินต่อภาระหน้าที่
--ข้อจากัดของบริษัทรูปแบบเอส (S)
-บริษัทหนี้สินจากัด (LLC)
-การสร้างทีมผู้บริหารและวัฒนธรรม
ขององค์การที่ประสบความสาเร็จ
-บทบาทของคณะกรรมการบริหาร
-คณะกรรมการที่ปรึกษา
ข่าวธุรกิจ: องค์การและการให้
คาปรึกษา
การวางแผนด้านการเงิน (10)
-การดาเนินงานและงบประมาณเงิน
ลงทุน
จริยธรรม: การให้อภัยหรืออนุญาต
นายจ้างควรให้พนักงานทางานด้าน
ธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องแผนการจัดการองค์การในแต่
ละด้านที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกาหนดกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
6. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่อง การวางแผนด้านการเงินของ
ธุรกิจ

3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4.2 (1)/
(2)/(3)

25

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

-การพยากรณ์ยอดขาย
-การประมาณการงบกาไร ขาดทุน
--การประมาณการงบประแสเงินสด
ข่าวธุรกิจ: การให้คาชี้แนะเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
กระแสเงินสดธุรกิจอยู่รอด
--การประมาณการในงบดุล
--การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
--แหล่งที่มาและการใช้การประมาณ
การเงินทุน
-โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านการเงิน

11

แหล่งที่มาของเงินทุน (11)
-บทสรุปภาพรวม
-หนี้สินหรือเงินทุน
-แหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก
-กองทุนส่วนบุคคล
ข่าวธุรกิจ: การเริ่มต้นของชิลี
--ครอบครัวและเพื่อน
--ธนาคารพาณิชย์
--ประเภทของสินเชื่อธนาคาร
--การจัดการเงินทุนจากกระแสเงินสด
--การตัดสินใจให้สินเชื่อของธนาคาร
-บทบาทของ SBA ในธุรกิจการเงิน
ขนาดเล็ก การวิจัยและพัฒนาในบริษัท
ผู้ร่วมทุน
--องค์ประกอบที่สาคัญ
--ขั้นตอนการดาเนินงาน
--ผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
5. นักศึกษาตอบคาถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
4.2 (1)/
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานาเสนอแผนการเงินของธุรกิจใน (2)/(3)
กิจการของผู้เรียน และอภิปรายร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
5. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน
6. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนงานระหว่างภาค
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ที่
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--ตัวอย่าง
-ทุนของรัฐบาลอื่น ๆ
-การวางตาแหน่งบุคคล
-ประเภทของนักลงทุน
--การนาเสนอต่อภาคเอกชน
--ระเบียบการประเภทดี (D)
-การจัดหาเงินทุน
เงินทุนที่มีความเสี่ยงแบบไม่เป็น
ทางการ บริษัทร่วมทุนและการก้าวสู่
สาธารณะ (12)
-การจัดหารเงินทุนในธุรกิจ
-ตลาดทุนที่มีความเสี่ยง
-บริษัทร่วมทุน
--ลักษณะของการร่วมทุน
--ภาพรวมของกิจการอุตสาหกรรม
เงินทุน
-สิ่งที่ชอบของผู้ประกอบการ
-กระบวนการของการร่วมทุน
--การค้นหาผู้ร่วมทุน
--การเข้าสู่การร่วมทุน
-การประเมินมูลค่าของบริษัท
--ปัจจัยในการประเมินมูลค่า
--การวิเคราะห์สัดส่วน
--อัตราส่วนสภาพคล่อง
--อัตราส่วนกิจกรรม
--อัตราส่วนการใช้ประโยชน์
--อัตราส่วนในการทากาไร
--ทิศทางการประเมินแบบทั่วไป
--วิธีการประเมินมูลค่าแบบทั่วไป
--การประเมินของบริษัทที่ดาเนินการ
บนอินเทอร์เน็ต
-โครงสร้างการจัดการ
-การเข้าสู่สาธารณะ
--ความได้เปรียบ
--ข้อเสียเปรียบ
-ระยะเวลาของการเข้าสู่สาธารณะและ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. นักศึกษานาเสนองานรูปแบบการประเมิน
ความเสี่ยยง และลักษณะของทุนในกิจการ
และอภิปรายกับอาจารย์ผสู้ อน
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินแหล่งทุนของ
กิจการ
6. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน
7. อาจารย์พิจารณาคะแนนระหว่างภาค

4.2 (1)/
(2)/(3)

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์
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ที่

13

หัวข้อ/รายละเอียด

การเลือกผู้จาหน่ายหลักทรัพย์
--ระยะเวลา
--การเลือกผู้จาหน่ายหลักทรัพย์
-แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ตารางเวลา
--หนังสือเชิญชวน
--แบบแสดงรายการข้อมูล
--ขั้นตอน/วิธีการ
-เนื้อหาด้านกฎหมายและคุณสมบัติ
-การดาเนินการเมื่อสู่สาธารณะ
--การสนับสนุนหลังการขาย
--ความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเงิน
--ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับการ
จัดทารายงาน
กลยุทธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจและ
การจัดการกลยุทธ์การเติบโต (13)
-ช่องทางสาหรับการเจริญเติบโต
--โอกาส
--การเข้าถึงกลยุทธ์
--กลยุทธ์การพัฒนาตลาด
--กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
--กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง
ข่าวธุรกิจ: การให้คาชี้แนะสาหรับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเติบโต
สาหรับตลาดใหม่โดยใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
-การตลาดออนไลน์
-ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต
-ผลกระทบของการเจริญเติบโตสาหรับ
ธุรกิจ
--แรงกดดันต่อทรัพยากรมนุษย์
--แรงกดดันของระยะการเป็นพนักงาน
--แรงกดดันของผู้ประกอบการ
จริยธรรม: บทเรียนของ Enrow
-การเอาชนะความกดดันที่มีอยู่ของ
มนุษย์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. นักศึกษานาเสนอแผนธุรกิจ พร้อมทั้ง
กลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของกิจการใน
แผนธุรกิจ และอภิปรายกับอาจารย์ผู้สอน
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินผลกลยุทธ์ที่
ทาให้กิจการการเจริญเติบโต
5. สรุปและประเมินผลงาน
6. อภิปรายและซักถาม
7. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนทีไ่ ด้รับระหว่าง
ภาค
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ข่าวธุรกิจ: แรงกดดันต่อทรัพยากรด้าน
การเงินที่มีอยู่แล้ว
--ทรัพยากร
-การเอาชนะแรงกดดันในการจัดการ
พนักงาน
-การเอาชนะแรงกดดันในช่วงเวลาของ
ผู้ประกอบการ
--หลักพื้นฐานของการจัดการเวลา
-การเอาชนะแรงกดดันต่อทรัพยากร
ทางการเงินที่มีอยู่
--การควบคุมทางการเงิน
-ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
--การจัดกลุ่มของผู้ประกอบการและ
การเจริญเติบโตในกิจการของ
ผู้ประกอบการ
การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสาหรับการ
เจริญเติบโตขององค์การจากแหล่ง
ทรัพยากรภายนอก (14)
-การใช้บุคคลอื่นช่วยให้ธุรกิจเติบโต
-การเข้าร่วมทุน
--ประเภทของการร่วมทุน
--ปัจจัยความสาเร็จของบริษัทร่วมทุน
-การเข้าซื้อกิจการ
--ข้อดีของการซื้อกิจการ
--ข้อเสียของการซื้อกิจการ
--การทางานร่วมกัน
--โครงสร้างการจัดการ
ข่าวธุรกิจ: การให้คาแนะนา
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทา
ข้อตกลง
--การกาหนดตาแหน่งของผู้ซื้อ
-การควบรวมกิจการ
-อานาจการซื้อ
-ธุรกิจแฟรนไชส์
--ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์กับผู้ทา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

1. นักศึกษานาเสนอประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการ
จัดสรรทรัพยากรขององค์การ และอภิปราย
กับอาจารย์ผสู้ อน
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อ
กิจการในการดาเนินธุรกิจ
5. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
6. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน
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4.2 (1)/
(2)/(3)
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สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อ/รายละเอียด

ธุรกิจแฟรนไชส์
-บริษัทร่วมทุนที่ร่วมลงทุน
ข่าวธุรกิจ: ทุนของกิจการจากการ
เริ่มต้นที่ได้รับความชื่นชอบ
--ข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์
--ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์
-การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
จริยธรรม: ความยุติธรรมอย่างเพียงพอ
-การเอาชนะข้อจากัดโดยการเจรจา
ต่อรองเพื่อให้ได้ทรัพยากรมากขึ้น
การวางแผนที่ประสบความสาเร็จ
(15)
-กลยุทธ์ทางออก
-ความต่อเนื่องของธุรกิจ
--การถ่ายโอนกิจการให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว
--การถ่ายโอนกิจการให้กับบุคลอื่น
-ตัวเลือกสาหรับการขายกิจการธุรกิจ
--การขายตรง
--แผนทางเลือกสาหรับหุ้นพนักงาน
จริยธรรม: การก่อให้เกิดปัญหาที่
เชื่อมโยงกันของพนักงาน นายธนาคาร
และธุรกิจ
--การจัดการการกู้ยมเงิน
--การล้มละลาย
--การรอดจากการล้มละลาย
--การปรับเปลี่ยนองค์การใหม่ (บทที่
11)
-แผนขยายเวลาการชาระเงิน (บทที่
13)
-การชาระหนี้ (บทที่ 7)
-กลยุทธ์ในระหว่างการปรับเปลี่ยนอง๕
การ
-การดาเนินกิจการให้ตลอดปลอดภัย
-สัญญาณเตือนภัยของการเกิดการ
ล้มละลาย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)/
1. นักศึกษานาเสนอแผนธุรกิจโดยมีกลยุทธ์
(2) /(3)
ของความต่อเนื่องเพื่อการประสบ
ความสาเร็จ
2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสี อนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. อาจารย์กาหนดงานให้นักศึกษาทางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ
4. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน
5. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
6. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค
ตลอดภาคการศึกษา
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนาเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

-การเริ่มต้นกิจการใหม่
-ความเป็นจริงของการล้มเหลว
-การฟื้นฟูธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1.

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม (1.2)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
(1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี
สร้างสรรค์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และ
สังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคลองค์กร และสังคม
(1.6)
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ (1.7)

วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลือ
อาจารย์ผู้สอนและการช่วย
แนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้น
เรียนเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึง
ข้อกาหนดของชุมชนหรือ
องค์การที่มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

5
(1.13)
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กิจกรรม
ที่
2.

3.

ผลการเรียนรู้
ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3. มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ (2.6)
4. สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2.8)
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(3.3)
3. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4)

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน ใบความรู้
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด
และแบบฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการเขียนแผน
ธุรกิจ/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้

1-15

5
(1.11)

7

20
(1.11)

16

20
(1.2.1)

1-15

20
(1.1.2)

15

5
(1.13)

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษาจาก
ผู้ประกอบการ
2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

1-15

5
(1.1.3)

1-15

5
(1.1.2)

1-15

5
(1.2.2)
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กิจกรรม
ที่
4.

5.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน 1. วัดและประเมินจากผลการ
หลากหลาย สามารถ
พัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ร่วมกับผู้ประกอบการที่
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ผู้เรียนทาการวิเคราะห์พร้อม
ประสิทธิภาพ (4.1)
นาเสนอ
2. มีความรับผิดชอบในการ
2. วัดและประเมินจากผลการ
กระทาของตนเองและ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4) 3. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ 1. วัดและประเมินจากผลการ
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
การทางานที่เกี่ยวกับ
และนาเสนอรายงานประเด็น
คอมพิวเตอร์ (5.1)
สาคัญด้านการพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
2. สามารถแนะนาประเด็นการ 2. วัดและประเมินจากผลการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอ
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สร้างสรรค์ (5.2)
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและ 3. วัดและประเมินจาก
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
ความสามารถในการอธิบาย
เหมาะสม (5.4)
ถึงข้อจากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

5
(1.1.2)

1-15
1-15

1-15

5
(1.2.2)

1-15

1-15
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

ผู้สอนรายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งในและนอกชั้นเรียน
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการ
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ
การสร้างต้นแบบที่ดี
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี
(4) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(5) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนกาหนดในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์
(5) กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ
เสมือนจริง
2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดาเนิน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
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2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ผู้สอนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสาหรับตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด การเรี ย นการสอนหรื อ ตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร/ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือการจัดการเรียนรู้
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