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

ค าน า (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
 

รายละเอียดรายวิชา 3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ได้ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผล 
ท าให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและทักษะเชิงเหตุผล มีคุณลักษณะของการมีจิตวิเคราะห์ (Analytical 
Mind)  มีแนวทางในการตัดสินใจภายใต้การใช้ข้อมูล (Information) ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีมุมมองรอบด้านและรู้จักบูรณาการให้
เกิดผลต่อการจัดการโดยรวม 

รายละเอียดรายวิชานี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในบทที่ 1 แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่จัดการการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนสามารถน าหลักทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 รายละเอียดรายวิชานี้มีความส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา  
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
รายวิชานี้ไป ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    
 
 
 
                                                                                                     

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                    สิงหาคม  2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ค าน า 
 
 รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management)  รหัสวิชา 3604201  
เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ทั้งในแง่การก าหนดกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ได้แก่ 
สังคม บริษัท  ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน้นให้ความส าคัญ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  การวิเคราะห์การแข่งขัน  การก าหนดและการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์
ทุกระดับ และรวมถึงการก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และ
การควบคุมตนเอง การพัฒนาภาวะผู้น าแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการด าเนินกลยุทธ์ทุกระดับ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต  สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างาน  และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน าไปประกอบ
อาชีพ และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได ้
 รายละเอียดของรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) รหัสวิชา 
3604201   จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียดรายวิชานี้เป็น
ส่วนส าคัญต่อผู้เรียนโดยเน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา  จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม  
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้    
   

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                    เมษายน  2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 7 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 8 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 8 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 9 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  12 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 14 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 15 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชือ่สถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง 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. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่จัดท า  วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

   หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     (1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับของธุรกิจ การควบคุมและการประเมินผล
กลยุทธ์ได ้
  (2)  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการวางแผนและการบริหารที่ดี มีการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 
  (3)  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจได้อย่างถูกต้อง  
  (4)  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ หรือเป็นผู้
ประกอบ การในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
สามารถก าหนดและตัดสินใจในทางเลือกแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
   ตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ทั้งในแง่การก าหนดกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ ได้แก่ 
สังคม บริษัท ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน้นให้ความส าคัญ การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การก าหนดและตัดสินใจในทางเลือกกล
ยุทธ์ทุกระดับ และรวมถึงการก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดวางระบบการควบคุมที่เน้น
วัฒนธรรม และการควบคุมตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้น าแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการ
ด าเนินกลยุทธ์ทุกระดับ 
      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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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

  อาจารย์ผู้สอนก าหนดวันและเวลาในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ 
หลักสูตรการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดช่องทาง
ให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้  
   (2) มีจิตส านึกท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  (3) มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
  (4) มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน 
   1.2 วิธีการสอน 
       (1) บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างข่าวหรือกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจ 
 (2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์
ในระหว่างการสอนและการท ากิจกรรม 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานกลุ่ม การส่งงานที่มอบหมายและการน าเสนอ โดย
ผู้สอนอาจซักถามประเด็น 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
   (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

      (3) มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก 
      (4) มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ 
การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ 
   2.2 วิธีการสอน 
         (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวน การของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต               
         (2) ศึกษาการเรียนรู้จากกรณีศึกษา เว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าว และข้อมูลการด าเนินงานเชิงกล
ยุทธ์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์และ
น าเสนองานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การน าเสนองาน การอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น การตอบค าถาม 
        (2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน               
        (3) การสอบย่อยและการสอบปลายภาค             
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        (1) สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
ใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
      (2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
      (3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
       (4) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
    3.2 วธิีการสอน 
         (1) การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม 
         (2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
         (3) การสอนโดยใช้ตัวอย่างแผนธุรกิจและแบบฝึกหัด   
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    3.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) รายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ โดย
การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
         (2) ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการเขียนแผนธุรกิจ 
 (3) การสอบย่อยและการสอบปลายภาค 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
         (1) สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
      (2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความ 
คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (3) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
    4.2 วธิีการสอน 
         (1) จัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการประสานงานและการให้ความ
ร่วมมือกันในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    4.3 วธิีการประเมินผล 
         (1) การรายงานหน้าชั้นเรียน 
         (2) การประเมินตนเองและประเมินเพ่ือนในกลุ่ม 
         (3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
      (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    (3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูดการเขียนที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
 (4) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล 
    5.2 วธิีการสอน 
     (1) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 
         (2) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา แผนธุรกิจ หรืองานอ่ืนที่
มอบหมาย ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 
    5.3 วธิีการประเมินผล 
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         (1) ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ทั้ง
ในการอภิปรายและการน าเสนองาน  
 (2) การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอที่เหมาะสม 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 
 

แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

3(3-0-6) 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
2. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
3. PowerPoint 
4. น าเสนอค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทุกสัปดาห์ 

(1),(2),(3),(4), 
(5),(6),(7) 

2 แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(ต่อ) 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายขององค์กรธุรกิจต่างๆ 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

3 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ข่าว/บทความ/กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

4 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ข่าว/บทความ/กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

5 การวิเคราะห์ SWOT/TOWS 
Matrix 
การประเมินปัจจัยภายนอก
และภายใน 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์SWOT/ 
TOWS Matrix การประเมินปัจจัย
ภายนอกและภายใน 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

6 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
บริษัท 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

7 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ 
 
 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

8 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

9 
 
 

การด าเนินกลยุทธ์และ 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint  
3. ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรธุรกิจ 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

10 การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint  
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

11 การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์ (ต่อ) 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint  
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

12 การจัดท าแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ตัวอย่างแผนธุรกิจและการเขียน
แผนธุรกิจ 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

13 การจัดท าแผนธุรกิจ (ต่อ) 3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. การเขียนแผนธุรกิจ 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

14 การวิเคราะห์กรณีศึกษา 3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

15 น าเสนอรายงานกลุ่ม และ
ทบทวนเนื้อหา 

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

ดร.ธนากร  
ปักษา 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
1 1.1 (3) 1. การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5% 
2 2.1(1), 2.1(2), 2.1(3), 

3.1(2) 
1. แบบฝึกหัด 
2. ทดสอบย่อย 
3. การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ 
 

16 

10% 
 

40% 
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3 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) 

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

ทุกสัปดาห์ 
 

3-4, 6-8, 14 
ระหว่าง 

ภาคการศึกษา 

5% 
 

10% 
20% 

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

1. การเขียนแผนธุรกิจ  
2. การน าเสนองาน 

สัปดาห์ที่ 12-13 
และ 15 

10% 
 

รวมทั้งสิ้น 100% 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 

5). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    2.1 กรณีศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
    2.2 การเขียนแผนธุรกิจ 
    2.3 เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจต่างๆ  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

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) .  แปลและเรียบเรียงโดย 
ทรรศนะ บุญขวัญ. (ม.ป.ป.). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการด าเนินกลยุทธ์ . 
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
   1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1 การท าแบบฝึกหัด 
    2.2 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย 
    2.3 การน าเสนอผลงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ และการตอบค าถามของ
นักศึกษา 
    2.4 การสอบปลายภาค 
3. การปรับปรุงการสอน 
   3.1 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
   3.2 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยการแจกแบบประเมินและสัมภาษณ์นักศึกษา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของ
หลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

Business Computer | Suan Dusit  Rajabhat University   

SUAN  
DUSIT 

UNIVERSITY 

3653113 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยทางธุรกจิ  (Data Processing 
and Analysis in Business Research) 
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ค าน า 
 
      รายละเอียดรายวิชา 3653113 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ 
(Data Processing and Analysis in Business Research)  เ ป็ นต า ร าประกอบรายวิ ช า  กา ร
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการด าเนินการวิจัยทางธุรกิจ การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐาน และระดับนัยส าคัญทางสถิติ
และการจัดการท ารายงานการวิจัยทางธุรกิจ 
   เอกสารเล่มนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา จุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ ส่วนประกอบของรายวิชา โดยให้มีความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัย ให้สามารถประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบครือข่าย 
และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้ประกอบในการจัดท ารายงาน
การวิจัยได้อย่างถกูต้องเหมาะสม  และให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน าไปประกอบอาชีพ และ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

           
                                                                                                

      อาจารย์ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

   สิงหาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 78 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 79 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 79 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 80 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  86 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 96 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 98 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3653113  การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ 
     Data Processing and Analysis in Business Research  

2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์   
4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ 

ตอนเรียน A1  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่จัดท า 11 มีนาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
         2) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตั้งค าถาม หาวิธีการค้นพบค าตอบ ตอบค าถามจากการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือ การสุ่มตัวอย่าง รวมถึงการรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่เป็น
โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมส าเร็จรูปได้ 
         3) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตั้งสมมติฐานหาความสัมพันธ์ของตัวแปรและข้อมูลเชิงปริมาณ ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านธุรกิจ และตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อช่วยหาค่าทางสถิติได้ 
         4) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการในการทดสอบหาค่าระดับนัยส าคัญ และ
ทดสอบสมมติฐานกับค่าระดับนัยส าคัญได้ 
        5) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดท ารายงานจากการวิจัย วิเคราะห์ พร้อมทั้งสามารถน าเสนอได้
อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือได้ 
         6) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีระบบ
เครือข่าย และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้ประกอบในการ
จัดท ารายงานการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          7) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสืบค้น เกิดความรับผิดชอบ 
ความมุ่งม่ัน การรับฟังและยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในด าเนินการวิจัย 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1) เพ่ือให้เนื้อหามีความถูกต้อง และทันสมัยเหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 
         2) เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาการท างาน
อย่างเหมาะสม 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ระเบียบวิธีวิจัย การจัดท ารายงานการวิจัยและการอ้างอิง ข้อมูลและเครื่องมือการวิจัย การ
ใช้งานโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การก าหนดลักษณะ
ผลลัพธ์และการน าไปใช้ สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปร การน าเสนอผลงานและการประเมินผลงานการวิจัยทางธุรกิจ 

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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช .ม .  ต่ อภาค
การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

30 ช.ม. ต่อภาคการศึกษา 75 ช . ม .  ต่ อ ภ า ค
การศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ การนัดหมายผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
      - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ล าดับความส าคัญ 
       (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

    1.2 วิธีการสอน 
          จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 

(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้วยการพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่
มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้
ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดม
พลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดท าสรุปเป็นผลงานส่ง
ผู้สอน 
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 (2) ใช้วิธีสอนแบบทักษะ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้นักศึกษาศึกษา
กรณีศึกษาที่ก าหนดให้ และให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์ การสังเกต การจ าแนก
ความแตกต่าง การหาลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน า
ด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้นักศึกษา  

(3) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวม
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาส
เคลื่อนไหวร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
          (1)  สังเกตพฤติกรรมในเวลาการท างาน เป็นไปตามท่ีคาดหมายหรือไม่ 

(2)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
      (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
       (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
      (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์  
      (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
     (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
     2.2 วิธีการสอน 
         จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 

(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ 
ด้วยการพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอน
ก าหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และทักษะการท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท าสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้
นักศึกษาศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค
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การเชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
และทักษะการสรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบ
เลื่อน (Power Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบ
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่
ความคิดลักษณะต่าง ๆ ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการน าเสนอ
ภาพแบบเลื่อน (Power Point) 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษา
ปฏิบัติ เพ่ือฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้
แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียน
ต่าง ๆ ที่ผู้สอนก าหนดไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่ก าหนด และให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีข้ันตอน โดย
ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดท าเป็นรายงานส่งผู้สอน และจัด
น าเสนอผลงานในรูปของนิทรรศการให้ผู้อ่ืนได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และ
เอกสารค าสอนชุดวิชาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสาร และแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนด และน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียน
สังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 
    2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการท ารายงานเดี่ยว  
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้นตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

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

     3.2 วิธีการสอน 
          จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 

(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้
นักศึกษาศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค
การเชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
และทักษะการสรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบ
เลื่อน (Power Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(2) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบ
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่
ความคิดลักษณะต่าง ๆ ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการน าเสนอ
ภาพแบบเลื่อน (Power Point) 

 (3) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ 
โดยผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่ก าหนดและให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดท าเป็นรายงานส่งผู้สอน 
และจัดน าเสนอผลงานในรูปของนิทรรศการให้ผู้อ่ืนได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

 (4) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้กระท าซ้ าด้วยการท า
แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอน
คอยให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท า
จริง ท าให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจ าเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยง
การเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้ 

(5) อาจารย์ผู้สอบมอบหมายให้นักศึกษา เข้าร่วมด าเนินการในการศึกษาความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 2559 โดยการน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียน การท างาน และให้นักศึกษาได้ได้เกิดการเรียนรู้
จากการปฏบัติงานจริง  
    3.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  ประเมินผลจากแบบทดสอบในชั้นเรียน 
(2)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 
 
 
 

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

     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษา 

ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ     
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     

    4.2 วิธีการสอน 
          จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 

(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้วยการพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอน
ก าหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสม พร้อมทั้งจัดท าสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้
นักศึกษาศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค
การเชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
และทักษะการสรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบ
เลื่อน (Power Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบ
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่
ความคิดลักษณะต่าง ๆ ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการน าเสนอ
ภาพแบบเลื่อน (Power Point) 
            (4) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือร่วมใจ โดย
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วย การสังเกตการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง 
การสรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองประกอบเพิ่มเติม 
 (5) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวม
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาส
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เคลื่อนไหวร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความถูกต้องของงาน 
(2)  การมสี่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
(3)  ประเมินผลจากการท ารายงานกลุ่ม  

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

(2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดง 
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการ 
น าเสนออย่างเหมาะสม 

(4)  สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน 
          จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 

(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้
นักศึกษาศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค
การเชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
และทักษะการสรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบ
เลื่อน (Power Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(2) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่ก าหนดและให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีข้ันตอน โดย
ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดท าเป็นรายงานส่งผู้สอน และจัด
น าเสนอผลงานในรูปของนิทรรศการให้ผู้อ่ืนได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

(3) ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก และเอกสารงานวิจัยหน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(4) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างาน
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

   5.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถูกต้องในการน าเสนอ

ผลงาน  
(2)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
 

บทที ่1 ระเบียบวิธีวิจัย  
1.1 ความหมายของการวิจัย 
1.2 วิ ธี แสวงหาความรู้ ของ
มนุษย ์
1.3 ประเภทของการวิจัย 
1.4 ส่วนประกอบของการวิจัย 
1.5 กระบวนการวิจัย 
1.6 ลักษณะส าคัญของ นักวิจัย 
1.7 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย 
1.8 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
1.9 ประโยชน์ของการวิจัยและ
การน าไปใช้ 
1.10 ข้อควรระวังในการท า
วิจัย 
1.11 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทาง
สถิติและการวิจัย  

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าลักษณะวิชา  เนื้อหาวิชา
และการประเมินผล 
2. บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ 
3. ตั้งค าถาม เพ่ือตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน 
4. ก าหนดกลุ่มนักศึกษา  
โดยแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน ต่อกลุ่ม 
5. กลุ่มเสนอหัวข้องานวิจัย 
6. เสนอหัวข้องานวิจัยตามรูปแบบ
ที่ผู้ สอนก าหนด ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
7. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุป เนื้อหา 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 

(1) 

2-3 บทที่ 2 การจัดท ารายงานการ
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 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยาย 
2. ผู้เรียนน าหัวข้อวิจัย  
มาวางแผนการเขียน รายละเอียด
ตามก าหนด และแบ่งงานกันท า 
3.  ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เ รี ยน
สืบค้นและศึกษาตัวอย่ า งจาก 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ  
e – research 

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

4. การแปลงไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ
ที่เหมาะสม 
5. การสร้างสื่อเพ่ือน าเสนอการ  
Presentation เตรียมความพร้อม
ในรูปแบบที่จะน าเสนอ 
6.  สาธิตการใช้ โปรแกรม MS 
Word เขียนอ้างอิง 
7. น านักศึกษาเข้าฟังการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 

4 บทที่ 3 ข้อมูลและเครื่องมือ
การวิจัย 
3.1 เครื่องมือในการวิจัย 
3.2 แนวคิด ขั้นตอน ในการ
สร้างเครื่องมือวิจัย และตัวแปร 
3.3 การก าหนดรหัสแทนข้อมูล 
3.4 การจัดท าคู่มือการลงรหัส  

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อเนื้อหาที่
ก าหนด 
2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรียนให้
อธิบายเครื่องมือในการวิจัย 
3.  ผู้ ส อ น เ ต รี ย ม ตั ว อ ย่ า ง
แบบสอบถามการวิจัย ซึ่ ง เป็น
เครื่องมือที่จะใช้ประกอบในการ
ประมวลผลข้ อมู ลด้ ว ย ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
4. ผู้สอนแสดงตัวอย่างของคู่มือ
การลงรหัส 
5. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มออกแบบสอบถามงานของ
ตนเอง 
6. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนจัดท า
คู่มือการลงรหัส โดยจัดส่งรูปแบบ
ไฟล์ผ่าน  e-mail 
7. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุปเนื้อหา 

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 

5 - 6 บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรม
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 แนะน าโปรแกรม SPSS 
4 .2  การสร้ า งและเรี ยกใช้
แฟ้มข้อมูล 
4.3 การจัดกระท ากับข้อมูล
และการตรวจสอบ 
4.4 แนะน า โปรแกรม  MS 
Excel และการใช้งาน 

8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายและสาธิตการใช้
ง า น โ ป ร แ ก ร ม  SPSS  แ ล ะ
โปรแกรม MS - Excel 
2.  ผู้สอนจัดเตรียมแฟ้ม ข้อมูล
ตัวอย่าง จาก 
แบบสอบถามตัวอย่างที่ม ี
ชนิดของข้อมูลแบบหลากหลาย 
3. ผู้สอนสาธิตการกระท ากับข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ จากแฟ้มข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ 
4. ผู้สอนตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม และอภิปราย ผลที่
ได้ร่วมกับผู้เรียน 
5.  ผู้สอนก าหนดให้ผู้ เรียนเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบจ านวนกลุ่มละ 
30 ชุด  
(Try out)  พ ร้ อมก า หน 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. ฝึกปฏิบัติสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์โดยใช้ Google Docs 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 
- โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

7 
 

บทที่ 5 การก าหนดลักษณะ
ผลลัพธ์และการน าไปใช้ 
6.1 การสร้างและการบันทึก
รูปแบบตาราง 
6.2 การก าหนดให้ รู ปแบบ
ตารางที่ เ ลื อก เป็ นรู ป แบบ
เริ่มต้น 
6.3 การจัดการกับผลลัพธ์ 
6.4 การพิมพ์ผลลัพธ์ทาง 
เครื่องพิมพ์ 
6.5 การคัดลอกตารางไปใช้ใน
โปรแกรมอ่ืน 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ผู้ สอนบรรยาย สาธิต การ
ประมวลผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนปฏิบัติตามผู้สอน 
3. ผู้ เรียนน าผลที่ได้อภิปรายให้
เพ่ือนร่วมชั้นฟังร่วมกับผู้สอน 
4. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนน าผลที่
ได้ไปจัดท าให้ถูกต้อง 
ตามรูปแบบที่ก าหนดและอภิปราย
โดยละเอียดและจัดพิมพ์ด้วย MS-
Word และแปลงไฟล์ เป็น  PDF 
(Potable Data File) 
5. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลที่ได้โดยใช้ MS-PowerPoint 
6.  ผู้ สอนก าหนดให้ผู้ เ รี ยนส่ ง
รายงานผ่าน  e-mail 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 
- โปรแกรมส าเร็จรูป 

(1) 

8 สอบกลางภาค 4  (1) 
9 
 
 

บทที่ 6 การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา 
5.1 ตารางแจกแจงความถี ่
5.2 การวัดค่ากลางของข้อมูล 
5.3 การวัดการกระจายของ
ข้อมูล 
5.4 การอภิปรายผลและการวัด
ค่าสถิติเบื้องต้น 
5.5 การน า เ สนอข้ อมู ล ใ น
รูปแบบแผนภูมิหรือกราฟ 

4 
 
 

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 เคราะห์ข้อมูล เบื้ องต้น และ
ซับซ้อน 
3. ผู้สอนเตรียมตัวอย่าง เพ่ือให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามในชั้นเรียน 
 

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

4. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนอภิปราย
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกัน 
5. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียน เลือก
การประมวลผลและน าเสนอข้อมูล
ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม รู ป แ บ บ  จ า ก
แบบสอบถามที่ผู้เรียนได้เก็บข้อมูล
ไว้ 
6. ผู้สอนก าหนดให้มีการเก็บข้อมูล
ตามจ านวนจริง และให้ผู้ เรียน
ประมวลผล 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 
- โปรแกรมส าเร็จรูป 

10-11 
 

บทที่ 7 สถิติเชิงอนุมาน 
7.1 การทดสอบการแจกแจง
แบบปกติ และการแปลผล 
7. 2 ก า ร ป ร ะม 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 การทดสอบค่าเฉลี่ยส าหรับ
ประชากร 2 กลุ่ม 
 

8 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ผู้ สอนบรรยาย และเตรียม
ข้อมูลส าหรับการประมวลผล 
2.  ผู้ เ รี ย น  น า ตั ว อ ย่ า ง ที่ ไ ด้
ประมวลผล พร้อมสรุปอภิปราย 
3.  ผู้ สอน เตรียมค าถาม และ
แบบทดสอบในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
การตั้งสมมติฐาน 
4. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนก าหนด
สมมติฐาน จากการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม 
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปราย 
สรุปผลเบื้องต้น 
6.  ผู้ ส อ น ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ด าเนินการตรวจสอบสมมติฐาน
ตามท่ีก าหนดด้วยค่าทางสถิติ 
7.  ผู้ สอนก าหนดให้ผู้ เ รี ยนส่ ง
ร าย ง านที่ ไ ด้ จ ากก ารตั้ ง แ ล ะ
ทดสอบสมมติฐานผ่าน  

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

e-mail 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 
- โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

12-13 บทที่ 8 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
8.1 ข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วิ เ ค ร าะห์ ค ว ามแปรปรวน 
(ANOVA) 
8.2 สมมติฐานของของการ
วิ เคราะห์ความแปรปรวน  
(ANOVA) 
8.3 การทดสอบการแจกแจง
แบบปกติ และการทดสอบ
ความแปรปรวน 
8.4 การทดสอบ  One Way 
ANOVA และการแปลผลการ
วิเคราะห์ 
8.5 การทดสอบ Two Way 
ANOVA และการแปลผลการ
วิเคราะห์ 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยาย เตรียมข้อมูล
และสาธิตการประมวลผล ความ
แปรปรวน 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปราย
ผลที่ได้จากโปรแกรม 
3. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนน าเสนอ
ราย ง าน  กลุ่ ม ในส่ วนที่ มี ก า ร
วิเคราะห์ความแปรปรวนผ่าน e- 
mail 
4.  ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น
อภิปรายสรุป 
5.  ผู้ สอนก าหนดให้ผู้ เ รี ยนท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 
- โปรแกรมส าเร็จรูป 

(1) 

14 บ ท ที่  9 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
9.1 การทดสอบตัวแปรเชิง
ปริมาณกับตัวแปรเชิงปริมาณ 
9.2 การทดสอบตัวแปรเชิง
คุณภาพกับตัวแปรเชิงคุณภาพ 
9.3 การทดสอบตัวแปรเชิง
ปริมาณกับตัวแปรเชิงคุณภาพ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยาย เตรียมข้อมูล
และสาธิตการประมวลผล การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปร 
2. สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายผล
ที่ได้จากโปรแกรม 
 
 

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

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

3. ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนน าเสนอ
ราย ง าน  กลุ่ ม ในส่ วนที่ มี ก า ร
วิเคราะห์ความแปรปรวนผ่าน e- 
mail 
4.  ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น
อภิปรายสรุป 
5.  ผู้ สอนก าหนดให้ผู้ เ รี ยนท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 
- โปรแกรมส าเร็จรูป 

15 
 

บทที่ 10 การน าเสนอผลและ
ประเมินผลงานการวิจัย 
10.1 การน าเสนอผลการวิจัย 
10.2 การประเมินผลงานวิจัย
10.3 สรุป 
 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนน าเสนองานวิจัยกลุ่ม 
2. ผู้สอนประเมินผลและร่วมกัน
อภิปรายข้อมูล 
3. ผู้สอนบรรยายสรุป 
4. ผู้สอนตอบข้อซักถามจากผู้เรียน 
5.  การถ่ ายท าวิ ดีทัศน์บริ การ
วิชาการด้วยผลงานวิจัย 
สื่อการสอน 
- Power point 
- Internet, Social Network 
- Website 
- โปรแกรมส าเร็จรูป 

(1) 

16 สอบปลายภาค    
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์
ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 
ประเมิน
ผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
(2)  มี วินั ย  ตรงต่ อ เวลา  ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีม สามารถ
แ ก้ ไ ข ข้ อ ขั ด แ ย้ ง  แ ล ะ ล า ดั บ
ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร 
และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพ 

1. วัดและประเมินผลจาก
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
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. วัดและประเมินผลจาก
การมีวินัย ความรับผิดชอบ
และความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษา ในการส่งงานตาม
ก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย และการ
แก้ไขงานที่บกพร่องโดยไม่
น าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจากความ
มีน้ า ใจ ในการช่ วย เหลือ
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
ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 5 

2. ความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ 
และอธิ บายความต้ อ งการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทั กษะ  และกา ร ใช้ เ ค รื่ อ ง มื อที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

1. วัดและประเมินจากผล
การวิ เคราะห์องค์ความรู้
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ก า ร
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 

 
1-15 

 
10 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนเนื้อหาที่เรียนและ
สรุปองค์ความรู้  โดยการ
สอบระหว่างภาค 

 
8 

 
25 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์
ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 
ประเมิน
ผล 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดตั้ง รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทาง วิชาการ  และ วิ วัฒนาการ
คอมพิวเตอร์  
 (5)  รู้  เข้ า ใจ และสนใจพัฒนา
ค ว า ม รู้  ค ว า ม ช า น า ญ ท า ง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6)  มี ความรู้ ใ นแนวก ว้ า งของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาชีพที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนเนื้อหาที่เรียนและ
สรุปองค์ความรู้  โดยการ
สอบปลายภาค 

 
16 

 
30 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
อย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้นตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
( 3)  ส า ม า ร ถ ร ว บ ร ว ม  ศึ ก ษ า 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทั กษะกั บการแก้ ไ ขปัญหาทา ง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

1. วัดและประเมินจากการ
น า เสนองานวิจัยที่ ได้รับ
มอบหมาย 

 
1-15 

10 

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 

1-15 

3 .  วั ดและประ เมินจาก
งานวิจัยกลุ่มตามที่ ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย  แ ล ะ ก า ร
ป ร ะม ว ล ผ ล ด้ ว ย สถิ ติ ที่
ถูกต้อง 

8-12 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. วัดและประเมินจากผล
การเรียนแบบร่วมมือ 
 

1-15 
10 



95 
 

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

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์
ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 
ประเมิน
ผล 

(1)  สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษา ต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ     
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่ าง  ๆ ในกลุ่ มทั้ ง ใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา
ชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเอง และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว 
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ผู้อ่ืน 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  

2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์ 

1-15 

3 .  วั ดและประ เมินจาก
ประสานงานกันระหว่าง
ผู้เรียนในกลุ่ม การติดต่อกับ
เจ้าของธุรกิจ-ชมชนที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูลวิจัย รวมถึงการ
รายงานผล และน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม 

13-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสา ร  และการ ใช้ เ ทค โนโลยี
สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ า เป็นที่ มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง 

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การวิเคราะห์ 
และน าเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมายในด้านระบบ
สารสนเทศ และด้านการ
วิจัย 

1-15  
 
 
 

10 

2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้ า  เทคนิคการ
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้

 
 

1-15 
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กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์
ที ่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 
ประเมิน
ผล 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 
 
( 3)  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 
น าเสนออย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม 
3 .  วั ดและประ เมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อมูล และเหตุผลการ
เลื อก ใช้ เ ค รื่ อ ง มื อ  กา ร
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์
ผู้สอนรายวิชา 

 
 
 

1-15 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
ลักษณสุภา บัวบางพลู. (2555). เอกสารประกอบการสอนการประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วย

คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.(พิมพ์ครั้งที่ 8). 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เนื้อหากิจกรรม 
หรือเป้าหมาย 

ค่าคะแนน 
1 

ค่าคะแนน 
2 

ค่าคะแนน 
3 

ค่าคะแนน 
4 

ค่าคะแนน 
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 
และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนได้ 
 

2. ใบงาน 4 ครั้ง สามารถส่งงาน 
ได้ทันเวลา  

สามารถส่งงาน 
ได้ทันเวลา 
เนื้อหาถูกต้อง 

สามารถส่งงาน 
ได้ทันเวลา 
เนื้อหาถูกต้อง 
และแสดงให้
เห็นที่มาตาม
ทฤษฎี 

สามารถส่งงาน 
ได้ทันเวลา 
เนื้อหาถูกต้อง 
และแสดงให้
เห็นที่มาตาม
ทฤษฎี และ
ชี้แจงเหตุผลได้ 

สามารถส่งงาน 
ได้ทันเวลา 
เนื้อหาถูกต้อง 
และแสดงให้เห็น
ที่มาตามทฤษฎี 
และชี้แจงเหตุ
ผลได้ดีเยี่ยม 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กัลยา  วานิชย์บัญชา ).2547. (  การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับหารบริหารและวิจัย. (พิมพ์ครั้งที ่7). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กัลยา  วานิชย์บัญชา ).2548. (  สถิติส าหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2547). หลักสถิติ. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
ประกายรัตน์  สุวรรณ ).2548. (  คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 ส าหรับ Windows   

กรุงเทพมหานคร: บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชัน จ ากัด. 
ภิรมย์ กมลรัตนกุล มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์ และทวีสิน ตันประยูร . (2545). หลักการท าวิจัยให้

ส าเร็จ.(พิมพ์ครั้งที3่). กรุงเทพมหานคร: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด. 
สรชัย  พิศาลบุตร และคณะ. (2550). การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม .

กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิทยพัฒน์ จ ากัด. 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ . (2540). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. 
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ธวัชชัย งามสันติวงศ์ .  (2545) .  SPSS FOR WINDOWS ฉบับสมบูรณ์  หลักการและวิธี ใช้  
คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ 
จ ากัด. 

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.). 

 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและ
แนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าหรือท าความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง 
 - การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง 
 - การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการเรียนรู้ การน าเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสา รกับ
ผู้อื่น  
3. การปรับปรุงการสอน 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย 
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ 

นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

 
 
 
 
 
 

SUAN 
DUSIT 

UNIVERSITY 

3653210 
 การเขยีนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น  

(Introduction to Web Programming) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business Computer | Suan Dusit  Rajabhat University   
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คํานํา 
 
 รายละเอียดรายวิชา  3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองต้น 3(2-2-5) Introduction to 
Web Programming มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับอินเทอร์เน็ต
เบ้ืองต้น มาตรฐานเว็บไซต์ ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ 
การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การกําหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การ
จัดรูปแบบเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเคร่ืองแม่ข่าย การเช่ือมโยงฐานข้อมูลเบ้ืองต้น การเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

รายละเอียดรายวิชาน้ีจึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี 
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตาม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้
ที่ได้จากรายวิชาน้ีไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

                                        
                                                                                            

อาจารย์ประสานงานรายวิชา 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

           กรกฎาคม 2559 
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สารบญั 
 

หมวด          หน้า 
1       ข้อมูลทั่วไป                  120 

   2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์       121 
   3  ลักษณะและการดําเนินการ       121 
   4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      122 
   5  แผนการสอนและการประเมินผล       125 
   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      135 
   7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    135 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
     3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองต้น 
                 Introduction to Web Programming   
2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3(2-2-5) หน่วยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ชวาลิน เนียมสอน ตอนเรียน 

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

A1 
B1 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
    ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่จัดทํา 1 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับ ความรู้เก่ียวกับอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น มาตรฐานเว็บไซต์ 
ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนการจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การ
กําหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ 

3. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการโอนย้ายข้อมูลไปยังเคร่ืองแม่ข่าย การเช่ือมโยงฐานข้อมูล
เบ้ืองต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนนําความรู้ได้ที่ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองต้นเพ่ือ
ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ วางแผน และตัดสินใจ ในการสร้างเว็บเพจ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 
             ความรู้เก่ียวกับอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น มาตรฐานเว็บไซต์ ภาษาสําหรับการพัฒนาโปรแกรม
เว็บ การจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การกําหนดค่าของสี 
สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเคร่ืองแม่ข่าย การ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลเบ้ืองต้น 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 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

30 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

75 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 
- อาจารย์ประจํารายวิชา  ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 
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- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
        (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
       (3) มีภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
และลําดับ  ความสําคัญ 
        (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

   1.2 วิธีการสอน 
         1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  
 2. ให้ทําโครงงานเด่ียวหรือกลุ่ม เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อ
ได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการทํากิจกรรมภายในห้องเรียน ทั้ง
พฤติกรรมการเรียน การทํารายงานกลุ่ม และการสอบ   
2. ความรู้ 
    2.1ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
       (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการ ทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
        (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
        (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์ 
       (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
        (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
       (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

(8) สามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  2.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรม
หน้าช้ันเรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2. การแบ่งกลุ่มทําโครงงาน และนําเสนอโครงงาน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 1.  สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุ่ม  
 3.  ประเมินผลจากการทํารายงานและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงานและอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาน และอย่างมีระบบ 
        (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
        (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ 
        (4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 
 1.  บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทํากิจกรรม
หน้าช้ันเรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2.  สาธิตวิธีการเขียนภาษา XHTML CSS การเพ่ิมลูกเล่นด้วย ภาษา Java การสร้าง
ฐานข้อมูล การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP เพ่ือใช้ในการสร้างเว็บเพจ 
 3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทําโครงการที่กําหนดโดยใช้ความรู้ที่ได้จากรายวิชา เพ่ือใช้ใน
การนําเน้ือหาสาระความรู้ เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บเพจ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
         1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติสร้างเว็บไซต์ โดยประเมินผลจากการเขียนคําสั่ง การจัดรูปแบบ 
ความสวยงาม  

2. ให้นักศึกษาทําโครงงานสร้างเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจจากรายวิชาเครือข่ายทางสังคม
และการทําธุรกิจ โดยประเมินผลจากการเขียนคําสั่ง การจัดรูปแบบ ความสวยงาม และเง่ือนไขอ่ืน ๆ
ที่ผู้สอนกําหนด 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย  สามารถสนทนาทั้ งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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       (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคม ในประเด็นที่เหมาะสม 
       (3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
       (4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน 
       (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
            (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
    4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายให้ทําโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในรายวิชา 
 2. มอบหมายงานในรูปแบบงานเด่ียวและงานกลุ่ม        
กับสาระการเรียนรู้ 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. ประเมินตนเอง และเพ่ือนด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด 
 2. ประเมินโครงงงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
 3. ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีสวนร่วมในห้องเรียน การส่งงาน 
เป็นต้น 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ จําเป็นที่ มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
          (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติ ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
    (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 

 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 
 1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning จาก
แหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
 2. กําหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากการเนื้อหาที่ค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website เช่น 
www.w3school.com www.csszengarden.com/  http://css.maxdesign.com.au/ 
   5.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากงานท่ีใหศ้ึกษาค้นคว้า และ จากช้ินงานกลุ่มและช้ินงานเด่ียว 
2. ประเมินผลจากการทวนสอบโดยการสอบปากเปล่า 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 1 ความรู้เก่ียวกับ
อินเทอรเ์น็ต 
- อินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- ความหมายของ ISP 
- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
- รูปแบบการสื่อสารบน
อินเทอร์เน็ต 
- ช่ือโดเมน (Domain 

Name) 
- เว็บ (Web) 
- เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บ
บราวเซอร์ 
- สรุป 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนํา
ตัว และ อธิบายเน้ือหา
รายวิชา จุดประสงค์และ 
เป้าหมาย ของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และ website 
เพ่ิมเติม 
2. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
4. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
ส อ น ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
อินเทอร์เน็ต 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 
4.website หลักสูตร และ 
website ของผู้สอน   

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 บทที่ 2 มาตรฐานเว็บไซต์ 
(Web standards) 
- มาตรฐานเว็บไซต์ 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- ประโยชน์ของมาตรฐาน
เว็บ 

- โครงสร้างภาษา HTML 
ตามหลักมาตรฐาน 

- โครงสร้างสไตล์ชีทตาม
หลักมาตรฐาน 

- ความหมายของ Web 
Accessibility 

- เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
เว็บไซต์ 

- เครื่องมือสําหรับสร้างเว็บ
เพจ 

- สรุป 

ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทาํ
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. ให้นักศึกษาค้นหาหัวข้อ
ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนมาตรฐาน เว็บ ไซ ต์ 
(Web standards) 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 

3 บทที่ 3 ภาษา HTML และ 
ภาษา XHTML 
- แนะนําภาษา HTML 
- ความหมายของ HTML  
- รูปแบบของภาษา HTML  
- โครงสร้างพ้ืนฐานของ

ภาษา HTML 
- กฎในการใช้ภาษา HTML 
- ความหมายของ XHTML 
- ความสําคัญของภาษา 

XHTML 
- โครงสร้างของเอกสาร 

XHTML 
- กฎในการใช้ภาษา 

XHTML 
- ข้อแตกต่างของภาษา 

XHTML และ HTML 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทาํ
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาษา HTML เริ่มต้น 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนเริ่มต้นกับ HTML และ 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- สรุป XHTML 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 

4-5 บทที่ 4  การจัดรูปแบบ
เอกสารและขอ้ความด้วย
ภาษา XHTML 
- การกําหนดหัวข้อเรื่อง 

(Headings) 
- การกําหนดเส้นแบ่ง

เน้ือหา (Horizontal 
Rule) 

- การกําหนดย่อหน้า 
(Paragraphs) 

- การกําหนดการข้ึน
บรรทัดใหม ่(Line Break) 

- การกําหนดรูปแบบ
ข้อความ (Text 
Formatting) 

- การกําหนดการแสดง
รายการ (Lists) 

- การกําหนดการเช่ือมโยง 
(Links) 

- สรุป 

8 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาษา HTML และ
จัดรูปแบบข้อความด้วย 
HTML 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนการจัดรูปแบบเอกสาร
และข้อความด้วยภาษา 
HTML 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 
 

(1) 
 

6-7 บทที่ 5  การแทรกรูปภาพ 
ตาราง แบบฟอร์ม ด้วย
ภาษา XHTML และการ
กําหนดคา่สบีนเว็บ 
- การแทรกรูปภาพ 

(Images) 
- การแทรกตาราง 

8 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

(Tables) 
- การสร้างแบบฟอร์ม 

(Forms and Input) 
- การจัดองค์ประกอบของ

หน้าเว็บเพจ (Layouts) 
- การกําหนดค่าสีบนเว็บ 
- ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์ 
- รหัสค่าส ี
- รูปแบบส ี
- การผสมส ี
- สีมาตรฐานของ HTML 
- สรุป 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาษา HTML และสร้าง
ตาราง 
5. ทดสอบปฏิบัติการการ
เขียนภาษา HTML 
เบ้ืองต้น (ใช้คอมพิวเตอร์
หรือ Coding มือ) 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนการแทรกรูปภาพ 
ตาราง แบบฟอร์ม ด้วย 
HTML 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 

8-10 บทที่ 6  สไตลช์ีทเบื้องต้น 
- มาตรฐานของสไตล์ชีท 
- ประโยชน์ของสไตล์ชีท 
- โครงสร้างของไตล์ชีท 

(CSS Syntax) 
- การประกาศคําสั่งของ

สไตล์ชีท 
- การประกาศคําสั่งของ

สไตล์ชีท แบบ ID และ 
Class 

- คุณสมบัติสําคญัของสไตล์
ชีท 

- การเขียนคําอธิบายให้กับ
สไตล์ชีท (CSS 
Comments) 

12 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาษา HTML และ
กําหนดค่าสี 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- การกําหนดและอ้างอิง
สไตล์ชีท 

- สรุป 
- ทดสอบกลางภาค 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนการกําหนดค่าสี ทํา
ให้เว็บไซต์ติดอันดับใน 
Search Engine และ การ
แทรก Script 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 

11-12 บทที่ 7 การจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บด้วย
สไตล์ชที 
- ความหมายของ Box 

Model  
- การควบคุมพ้ืนที่ว่างด้วย 

Margin และ Padding 
- การกําหนดขนาดเส้น

ขอบ 
- การกําหนดสีพ้ืนหลัง 
- การกําหนดความสูงและ

ความกว้าง 
- การควบคุม Tab ด้วย 

Property “overflow” 
- การจัดตําแหน่งวัตถุด้วย 

Positioning 
- การจัดตําแหน่งวัตถุด้วย 

Float และ Clear 
- การจัดตําแหน่งแนวนอน 

(Horizontal Align) 
- การนําทาง (Navigation) 
- สรุป 

8 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. การเขียน CSS และ
เช่ือมโยงกับหน้าเว็บเพจ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
ส อ น รู้ จั ก กั บ ส ไต ล์ ชี ท
เ บ้ื อ ง ต้ น  (Cascading 
style sheet) 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 

(1) 
 

13 บทที่ 8 การจัดรูปแบบเว็บ
ด้วยสไตล์ชที 
- การตกแต่งพ้ืนหลัง (CSS 

Background)  

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ

(1) 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- การตกแต่งข้อความ (CSS 
Text) 

- การตกแต่งตัวอักษร (CSS 
Font) 

- การตกแต่งจุดเช่ือมโยง 
(CSS Link) 

- การตกแต่งรายการข้อมูล 
(CSS List) 

- การตกแต่งตาราง (CSS 
Table) 

- สรุป 

มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. การเขียน CSS เพ่ือจัด 
Layouts หน้าเว็บเพจ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
ส อ น  CSS กั บ ก า ร จั ด
องค์ประกอบหน้าเว็บ (CSS 
Layouts) 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 

14 บทที่ 9 JavaScript 
- ภาษา  JavaScript 
- ความแตกต่างระหว่าง 

Java และ JavaScript 
- ความสามารถของ 

JavaScript 
- ข้อจํากัดของ JavaScript 
- การประมวลผลเอกสาร 

HTMLและภาษา 
JavaScript 

- เครื่องมือสําหรับการ
พัฒนา JavaScript 

- องค์ประกอบพ้ืนฐานของ 
JavaScript 

- การใช้งาน JavaScript 
บนเว็บเพจ 

- รูปแบบการเขียน  

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. การเขียน CSS เพ่ือจัด 
รูปแบบ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอน CSS กับการกําหนด

(1) 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

JavaScript 
- การประกาศตัวแปร 
- การรับและแสดงผลข้อมูล 
- การใช้ JavaScript 

ควบคุมการโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งาน 

- สรุป 

รูปแบบ (CSS Selectors) 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 

15 บทที่ 10 การโอนย้ายข้อมูล
ไปยังเครื่องแม่ข่าย และ
การโปรโมทเว็บไซต์ 
- การโอนย้ายข้อมูลไปยัง

เครื่องแม่ข่าย (Upload) 
- การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติด

อันดับด้วยโปรแกรม
สืบค้นข้อมูล (Search 
engine  

- Optimization : SEO) 
- การปรับปรุงเว็บไซต์

สําหรับการโปรโมท
เว็บไซต์ 

- ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการโป
รโมทเว็บ 

- การใช้งานแท็ก meta  
- ลงทะเบียนเว็บไซต์กับ

โปรแกรมสืบคน้ข้อมูล 
- การตรวจสอบความ

ผิดพลาดของภาษา 
XHTML 

- สรุป 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์บรรยาย พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาดูสื่อ
มัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็น
สําคัญ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาทํา
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท 
4. การเขียนภาษา Java 
Script เพ่ือโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งานเว็บ 
5. สอบปฏิบัติการเขียน 
HTML และ CSS 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอน CSS กับการกําหนด
รูปแบบ (CSS Selectors) 
2. PowerPoint  
3. แนวการสอน 

(1) 
 

16 สอบปลายภาค 4   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.มี วิ นั ย  ต รง ต่ 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 ลก ระทบ จากการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ต่อบุ คคล
องค์กร และสังคม (1.6) 
4.มี จ ร ร ย าบ ร รณ ท า ง
วิ ช าก าร  แล ะ วิ ช าชี พ 
(1.7) 
 

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกําหนด 
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานท่ีมี
ข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีนํ้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วย
แนะนําในสิ่งทีเ่ป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมช้ันเรียน
เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

2. ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัในเนื้อหาท่ี
ศึกษา (2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์

1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด แบบฝึก

1-15 5 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครือ่งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู ้ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5) 
4.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง (2.8) 

ปฏิบัติ 
2. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค 

8 20 

3. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การนําความรู้ไปใช้ใน
การสร้างผลงาน 

15 25/30 

5. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับ
รางวัล 

15 10/0 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุ
ประเด็นปญัหา และความ
ต้องการ(3.3) 
 

1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงาน
การสร้างเว็บไซต์ 

1-15 
 
 

5 
 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเก่ียวกับการ
ออกแบบเว็บไซต์ 

4. 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1.สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (4.1)  

1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ 

1-15 5 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ผลงานที่ทําร่วมกันเป็น

1-15 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2.มีความรับผดิชอบใน
การกระทําของตนเอง 
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.3) 
 

ทีมและหน้าที่
รับผิดชอบของตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบนัต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
(5.1) 
2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลา่
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสือ่การ 
นําเสนออย่างเหมาะสม
(5.3) 
3. สามารถใชส้ารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4) 

1. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การนําเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลอืกใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 5 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การสร้างเว็บไซต์ได้
อย่างเหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจํากัด 
เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มกีาร
นําเสนอต่อช้ันเรียนทั้ง
จากเพ่ือนร่วมช้ันและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

1-15 
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หมวดท่ี 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. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ    
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: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

บุญญาดา ช้อนขุนทด. (2549). อินไซท์ Illustrator CS2. กรงุเทพฯ : โปรวิช่ัน.  
พิรพร หมุนสนิท และ วันวิสาข์ วิชา.(2551).พื้นฐานการโปรแกรมบนเว็บ(Web Programming 

Fundamentals). กรุงเทพมหานคร: เคทพีี 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. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
     - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      - ผลการสอบ 
      - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
      - เพ่ิมเติมเน้ือหาเกี่ยวกับ HTML5 CSS3 และ Responsive Web เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  
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- มอบหมายให้นักศึกษา ศึกษารูปแบบเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการจัดวาง (Layout) การ
ใช้สีที่มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ 

- มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
หนังสือต่าง ๆ เพ่ือนํามาความรู้มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้สามารถทํางานได้หลากหลาย  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
     - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
     - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
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รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
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คํานํา (ฉบับปรังปรุง) 
 
รายละเอียดรายวิชาการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ (Graphic Design in Business) รหัส 

3653704 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวด
วิชาเลือก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการในการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบ
ของการออกแบบกราฟิก จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิควิธีคิดในการออกแบบ การจัดการสื่อในการ
ออกแบบ การสร้างผลงานกรฟิกและการนําเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ การออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม
มาตรฐานในงานธุรกิจ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารการปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 5 ฉบับน้ีใช้
ประกอบในรายวิชาการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กําหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการส่งงานของ
ผู้เรียน การนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ความตระหนักรู้ในเรื่อง
กระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากย่ิงขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดีย่ิงขึ้น 

 
                                                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                          มีนาคม 2558 
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สารบญั 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 162 
4 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 163 
3 ลักษณะและการดําเนินการ 163
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 164
5 แผนการสอนและการประเมินผล  167 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 179 
7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 179 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
     3653704 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 
  Graphic Design in Business 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเลือก  
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ชวาลิน เนียมสอน  
4.2 อาจารย์ผู้สอน                    (1) ผศ.ชวาลิน เนียมสอน ตอนเรียน A1 B1 
   

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
 8.1 อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

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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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการออกแบบกราฟิก  หน้าที่ของงานออกแบบ
กราฟิก 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ หลักการในการ
ออกแบบ จิตวิทยาในการออกแบบ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเก่ียวกับภาพกราฟิกสองมิติและสามมิติ ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการสร้างงานกราฟิก 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิควิธีคิดในการออกแบบงานกราฟิก และสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการวางแผนและจัดการในการสร้างงานกราฟิกได้ 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการนําวิชาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในด้านกราฟิกหรือใน
งานธุรกิจ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

1. เพ่ือปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
หลักการในการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิค

วิธีคิดในการออกแบบ การจัดการสื่อในการออกแบบ การสร้างผลงานกรฟิกและการนําเสนอผลงานที่
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 ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนย่ิงขึ้น 

30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา  ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตรที่อาจารย์
จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ 

ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(2) การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝกึตนด้วยการมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4) การมอบงานเด่ียวและงานกลุ่ม เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับ

มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด 
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      

          (5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2)  สามารถวิเคราะห์ปญัหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
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(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5)  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.2 วิธีการสอน   
จัดให้มีวิธีการสอนและกิจกรรมตามความเหมาะสมของเน้ือหาที่จดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์

โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนในแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังน้ี 
(1) ใช้การสอนแบบบรรยายในห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

)2(  ใช้วีธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบงานกราฟิก ประเภทการออกแบบสิ่งพิมพ์ การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ การออกแบบงานพาณิชย์ศิลป์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการตัดแต่งแก้ไขภาพ
และโปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างงานสิ่งพิมพ์ 

)3(  ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นต่าง ๆ จัดทําผลการศึกษา
นําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยผู้สอนสรุปประกอบ 

)4(  ใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบค้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 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) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความรู้หรือผลงานที่เข้า

ร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 
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) ใหผู้้เรียนศกึษาแบบฝึกปฏิบัติเพ่ือใช้ในการสร้างงานกราฟิก 
(2) อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้นภายใต้ 4 

พันธกิจหลักประกอบด้วย การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือดําเนินการออกแบบ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น โปสเตอร์โครงการ กําหนดการ ออกแบบ
ปกเอกสารโครงการ และอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการนําความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่นักศึกษาสร้างขึ้น 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1) สามารถสือ่สารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูน้ํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  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) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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5.2 วิธีการสอน 
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการสร้างงานกราฟิก

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(2) การสืบค้นแบบฝึกปฏิบัติจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการสร้างงานกราฟิก 
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น

เพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ 
     5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านการสร้างงานกราฟิกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการสบืค้น เทคนิคการการสร้างงานกราฟิก ได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาที่มกีารนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 การออกแบบ
กราฟิกกับงานธุรกิจ 
- ความหมายของการ
ออกแบบ 
- ความสําคญัของการ
ออกแบบ 
- ประเภทของการออกแบบ 
- ความหมายของการ
ออกแบบกราฟิก 

- ประโยชน์ของการออกแบบ
กราฟิกในงานธุรกิจ 
-สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวน 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนํา
ตนเองพร้อมอธิบายเน้ือหา
รายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล 
แนะนําหนังสือและเว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์ 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติจาก 
Tutorial ตามเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน เช่น 
www.psdtuts.com โดย
แบ่งเป็น Adobe 
Photoshop 5 หัวข้อ (1. 
Retouch 2. โลโก้ 3. 
Interface 4. สิ่งพิมพ์ 5.สิ่งที่
สนใจ  

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

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

Adobe Illustrator 5 หัวข้อ 
(1. แพกเก็จ 2. โลโก้ 3. 
สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ นามบัตร 
การ์ด 4. Interface 5.สิ่งที่
สนใจ โดยกําหนดส่งสัปดาห์
ละ 1 ช้ิน รวม 8 สัปดาห์ โดย
ผู้สอนพิจารณาความยากง่าย
ของงานก่อนให้นักศึกษาลง
มือปฏิบัติ 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
และ FB  
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

2 
 

บทที่ 2 ความรู้เก่ียวกับการ
ออกแบบกราฟิก 

 - ประเภทของงานออกแบบ
กราฟิก 

 - หน้าที่ของงานออกแบบ
กราฟิก 

 - บรรทัดฐานในการ
ออกแบบกราฟิก 

- กระบวนการออกแบบ
กราฟิก 
-สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวน 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเก่ียว
การใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop (ครั้งที่ 1) 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 

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

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน 
6. ผู้สอนมอบหมายงานเด่ียว
ช้ินย่อย 10 คะแนน และ โปร
เจคเด่ียว 20 คะแนน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
และ FB  
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

3 
 

บทที่ 3 องค์ประกอบของ
การออกแบบ 
- จุด 
- เส้น 
- รูปร่าง รูปทรง 
- พ้ืนผิว 
- นํ้าหนัก และแสงเงา 
- สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวน 

4 
 

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

(1) 

4 
 

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

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์ 

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

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- จังหวะ (Rhythm) 
- ขนาดและสัดสว่น (Size 

and Property) 
- ความสมดุล (Balance) 
- บริเวณว่าง (Space) 
- จุดเด่น (Dominance) 
- สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวน 
 
 
 

2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเก่ียว
การใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop (ครั้งที่ 3) 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
และ FB 
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

5 
 

บทที่ 5 จิตวิทยาการ
ออกแบบ 
- ความหมายของจิตวิทยา 
- ภาษาภาพกับความหมาย 
-  จิตวิทยาการรับรู้ 
- เทคนิคในการออกแบบ
ภาพ 

- หลักการสร้างความสนใจ 
- สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวน 
 
 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเก่ียว
การใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop (ครั้งที่ 4) 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 

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

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

และ FB 
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

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

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเก่ียว
การใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator(ครัง้ที่ 1) 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
5.ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 1 
ช้ิน จํานวน 5 คะแนน 
6. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
และ FB 
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

(1) 

7 บทที่ 7  การออกแบบตรา
สัญลักษณ ์  
- การออกแบบสัญลักษณแ์ละ
เครื่องหมาย 

- ชนิดของภาพสัญลักษณ ์
- หลักในการออกแบบภาพ
สัญลักษณ ์

- หลักในการลดทอนภาพ 
- การกําหนดเน้ือหาในการ

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเก่ียว
การใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator (ครั้งที่ 2) 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์

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

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ออกแบบเคร่ืองหมายและ
สัญลักษณ ์

- ขั้นตอนการออกแบบ
เครื่องหมาย และสัญลักษณ ์

- สีกับการออกแบบ
เครื่องหมาย และสัญลักษณ ์

- สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวน 
 

ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
โครงงาน (Project) ในการ
ออกแบบผลงานกราฟิกที่
เก่ียวข้องในการประกอบ
ธุรกิจจาก โดยนําแนวทางของ
ธุรกิจที่เลือกจากการเรียน
รายวิชาเครือข่ายสังคมและ
การทําธุรกรรม และรายวิชา
การสร้างธุรกิจใหม่และการ
เป็นผู้ประกอบการ โดย
นําเสนอผลงานในสัปดาห์ที่ 
14  
7. อาจารย์ผู้สอนได้
มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
ที่หลักสูตรจัดขึ้น เพ่ือ
ดําเนินการออกแบบสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม 
เช่น โปสเตอร์โครงการ 
กําหนดการ ออกแบบปก
เอกสารโครงการ และอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นการนําความรู้ที่ได้
จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติจริง 
 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

และ FB 
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

8 สอบกลางภาค 2  (1) 
9 บทที่ 8 การออกแบบ

พาณชิย์ศลิป ์
- งานออกแบบสิ่งพิมพ์ 
- การออกแบบสารสนเทศ 
- งานออกแบบมัลติมีเดีย 
- งานออกแบบเว็บไซต์ 
- การออกแบบกราฟิกกับ
งานโทรทัศน์ 
- สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวน 
 

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

(1) 

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

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดย
ใช้สื่อที่เหมาะสมตามหัวข้อ
บรรยายประจําสัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตเก่ียว
การใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator (ครั้งที่ 4) 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบ
งานหรือเอกสารที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น 

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

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

บรรจุภัณฑ์ 
- หลักการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์  
- ประเภทของการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
- บทบาทท่ีสําคัญของกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ 
- กระบวนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
- สีบนบรรจุภัณฑ์ 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ดี 
- สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวน 

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ
งานที่ผู้เรียนนําเสนอและแจ้ง
ให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
และ FB  
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

11 บทที่ 10 คอมพิวเตอร์
กราฟิก 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- ประเภทของภาพกราฟิกที่
นํามาใช้กับคอมพิวเตอร์ 
- ความหมายและประเภท
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมประยุกต์
สนับสนุนงานด้านกราฟิก 
- คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
- สรุปท้ายบท 
- คําถามทบทวทน 

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

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

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

12-14 ผู้เรียนนําเสนอผลงาน/
ตัวอย่างงานฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการการเรียนรู้ตาม
ความสนใจของผู้เรียนตาม
องค์ประกอบและข้อกําหนด
ตามท่ีผู้สอนได้กําหนดไว้ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนนําเสนอผลงาน/
ตัวอย่างงานฝึกปฏิบัติแบบ
เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและ
เพ่ือนร่วมตอนเรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมช้ันเรียนอภิปราย ซักถาม 
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
งานและให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับแก้ไข 
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงาน
พร้อมนําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม
เชิงสร้างสรรค์ 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint เว็บไซต์ 
และ FB 
2. ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

(1) 

15 ทบทวนบทเรียน 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนทบทวน
เน้ือหาบทเรียนต้ังแต่สัปดาห์
ที่ 1-11 โดยสรุป 
2. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อม
ต้ังคําถามเพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกัน 
3. อาจารย์ผู้สอนรวบรวม
สภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

(1) 

16 สอบปลายภาค 1.30   
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1 .ต ร ะห 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  แล ะ ซ่ื อ สั ต ย์
สุจริต (1.1) 
2 .มี วิ นั ย  ต รง ต่ อ เว ล า 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม (1.2) 
3 .ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
ผ ลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ ต่อบุ คคล
องค์กร และสังคม (1.6) 
4 .มี จ ร รย าบ รรณ ท าง
วิ ช าก าร  แล ะ วิช าชี พ 
(1.7) 
 

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกําหนด 
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานท่ีมี
ข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีนํ้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วย
แนะนําในสิ่งทีเ่ป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมช้ันเรียน
เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

2. ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัในเนื้อหาท่ี
ศึกษา (2.1) 

1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย 

1-15 10 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครือ่งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2) 
3. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู ้ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5) 
4. มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อใหเ้ล็งเห็นการ
เปลีย่นแปลง และเขา้ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (2.6) 
5.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในทีศ่ึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง (2.8) 

แบบฝึกหัด แบบฝึก
ปฏิบัติ 
2. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค 

8 20 

3. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอรายงาน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในการสร้างผลงาน
กราฟิก 

1-15 10 

5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้ 

15 20/30 

6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับ
รางวัล 

15 10/0 

3. 
 
 

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

1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงาน
การออกแบบ 

1-15 
 
 

10 
 

2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุ่ม
ของผู้เรียน 

1-15 5 

3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเก่ียวกับ

1-15 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เหมาะสม (3.4) ประเด็นการออกแบบ
งานกราฟิก 

4. 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ํา 
หรือในบทบาทของผูร้่วม
ทีมทํางาน (4.2) 
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(4.4) 

1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ 

1-15 5 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ผลการนําเสนอผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้นํา
ในการอภิปรายซักถาม 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบนัต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
(5.1) 
2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลา่
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสือ่การ 
นําเสนออย่างเหมาะสม
(5.3) 
3. สามารถใชส้ารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4) 

1. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การนําเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลอืกใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 10 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การการสร้างงาน
กราฟิก ได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจํากัด 
เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย

1-15 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

กรณีศึกษาที่มกีาร
นําเสนอต่อช้ันเรียนทั้ง
จากเพ่ือนร่วมช้ันและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

 
หมวดท่ี 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 พรีเมียร.์ 

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; ซีเอ็ดยูเคช่ัน.  
วสันต์ พ่ึงพลูผล. (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. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3. การปรับปรุงการสอน 
- มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเช่น การเขียนโปรแกรมเว็บเบ้ืองต้น การสร้าง

ธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถโดยไม่มีปริมาณงานที่มากเกินไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายชา 

การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 



 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
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ค าน า  
 

 รายละเอียดรายวิชา 3653605 เครือข่ายทางสังคมและการท าธุรกรรม (Social Network and 
Social Commerce) เป็นรายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ศึกษากลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่อง
ทางการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม แนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่ อุปทาน การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษาต่างๆ 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการรายวิชาเครือข่ายทางสังคม
และการท าธุรกรรมไปประยุกต์ใช้ในการท างานอนาคตได้ 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                         สิงหาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 4 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 5 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 5 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  8 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 24 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 25 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     3653605 เครือข่ายทางสังคมและการท าธุรกรรม  
   Social Network and Social Commerce 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  สวนมะลิ  

4.2 อาจารย์ผู้สอน                     (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  สวนมะลิ ตอน A1 
 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง ตอน B1 
   
   

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที ่1 / ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8.2 ศูนย์ตรัง 
8.3 ศูนย์สุพรรณบุรี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่จัดท า 15 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม ช่องทางการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม 
ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคมได ้

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่
อุปทาน 

4. เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
น าไปประกอบอาชีพและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้เนื้อหารายวิชาที่สอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม 
2. เพ่ือให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา  
3. เพ่ือปรับรูปแบบการน าเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่องทางการ
เข้าถึงเครือข่ายทางสังคม แนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่าย
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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชาหรือหลักสูตร 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
  (เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้) 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ล าดับความส าคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  
(1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ

การสร้างต้นแบบที่ด ีโดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน
เพ่ือน าไปปรับแก้ไข 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  

(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระท าความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล      

          (5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง 
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2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5)  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 วิธีการสอน   
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน 
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน 
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพ่ือขอรับ

รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่น าเสนอ 
(5) วัดและประเมินประเมินจากการน าเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ

ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
    3.2 วิธีการสอน 

(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใช้โปรแกรม 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
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(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการพัฒนาโปรแกรม 
 3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาโปรแกรม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 วิธีการสอน 
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนองานทางวิชาการ 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน 
(3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการน าเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 
น าเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาโปรแกรม 

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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(2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ การน าเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพ่ิมเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
     5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการพัฒนาโปรแกรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 
การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 สื่อทางสังคมออนไลน์ 
- การตลาด 3.0 ยุคของ
การมีส่วนร่วมของลูกค้า 
- สื่อทางสังคม 
- ลักษณะของโซเซียลมีเดีย 
- การเปรียบเทียบความ
น่าเช่ือถือของสื่อโซเซียล
มีเดียและสื่อเดิม 
- ประเภทของโซเซียล
มีเดีย 
- องค์ประกอบของส่ือทาง
สังคม 
 

4 
 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนแนะน า
ตนเองพร้อมอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน าหนังสือ
และเว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
สื่อการสอน 

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง สื่อทาง
สังคม 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

2 
 

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

4 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัต ิ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

(Power Point) 
3. ตัวอย่างเครือข่ายทาง
สังคม 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3 
 

เฟสบุ๊คโปรแกรมประยุกต์
บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์
- โปรแกรมประยุกต์กับ
เครือข่ายสังคม 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัต ิโปรแกรมประยุกต์
กับเครือข่ายสังคม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การขาย
สินค้าบนเฟสบุ๊ค 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

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 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัตโิปรแกรมประยุกต์
กับเครือข่ายสังคม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เฟสบุ๊ค
เพื่อการค้า สร้างแบรนด์ 
สื่อสารการตลาด 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

4.2 (1)/(2) 

5 
 

ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อ
การค้า สร้างแบรนด์ 
สื่อสารการตลาด (ต่อ)  
- การเข้าถึง Page 
ร้านค้าส าหรับคนทั่วไป 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- โพสต์แจ้งการเปิดร้านค้า 
อัพเดตร้านค้า 
- ตัวอย่างของลิงค์ URL 
- แจ้งเตือนเมื่อมีความ
เคล่ือนไหวบนร้านค้า 
(Page) 
- การส่ังจองสินค้าบน 
Page การแจ้งยอดสินค้า 
- เทคนิคการขายสินค้าบน
เฟสบุ๊ค 
 

สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์
กับเครือข่ายสังคม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบค าถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เฟสบุ๊ค
เพื่อการค้า สร้างแบรนด์ 
สื่อสารการตลาด 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

6 การขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอน 
- หลักการท างานของ 
Amazon 
- Amazon Associates 
- ขั้นตอนการสมัคร 
Amazon Associates 
- aStore 
- การใช้งาน Widgets 
- เทคนิคค้นหาสินค้าของ 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษาการขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอน 

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

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

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การขาย
สินค้าผ่านเว็บไซต์ 
Amazon 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

7 การท าการตลาดผ่านยูทูป 
- แนะน าการใช้งาน 
Youtube.com  
- เริ่มต้นอัพโหลดคลิป
วิดีโอลงเว็บไซต์ YouTube 
- ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 
- ลบวิดีโอออกจาก 
YouTube 
- เลือกเก็บวีดิโอที่ชื่นชอบ 
- ลบวิดีโอออกจากหมวด 
Favorites 
- ข้อดีของการขายสินค้า
ผ่าน YouTube 
 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษาการท าการตลาด
ผ่านยูทูป 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอน

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การท า
การตลาดผ่านยูทูป 
4. สือ่มัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

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

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษา การสร้างรายได้
ผ่าน Blog ทวิตเตอร์ 
และการโฆษณาผ่าน 
Google 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. การสร้างรายได้ผ่าน 
Blog ทวิตเตอร์ และการ
โฆษณาผ่าน Google 
AdSense 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

9 ระบบการช าระเงินบน
อินเทอร์เน็ต 
- กระบวนการท างานของ
ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต 
- ระบบความปลอดภัยใน
การช าระเงิน 
- ระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง ระบบ
การช าระเงิน 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

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

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่างการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

4.2 (1)/(2) 

11 องค์ประกอบธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- องค์ประกอบธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบเครือข่ายข้อมูล 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

(Data Network) 
- ระบบสื่อสารข้อมูล 
(Data Communication) 
- ระบบช าระเงิน 
(Payment System) 
- มาตรฐาน SET 
- องค์ประกอบหลักของ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ 

สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. กรณีตัวอย่างธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

12 กรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ธุรกิจพาณิชย์ 
- ขอบเขตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
- การพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทย  
- ปัจจัยในการประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ความส าเร็จ  
- แนวโน้มของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

13 ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 
- ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 
- แนวคิดพื้นฐานของการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
- หลักการส าคัญในการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
- ประเภทของ CRM 
- ระดับของความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับลูก 
- ขั้นตอนการพัฒนากล
ยุทธ์ 
- ความต้องการของระบบ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
  

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
ให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. สือ่มัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

14 การจัดการระบบห่วงโซ่
อุปทาน 
- ความหมายของการ
จัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน 
- บทบาทของการจัดการ
ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
- ผลประโยชน์และความ
ท้าทายของการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน 
- แนวโน้มของการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 
- กลยุทธ์การแข่งขัน และ
โซ่อุปทาน 
- ช่องทางการกระจาย
สินค้า 
- ปัญหาที่เกิดขึ้นจากห่วง
โซ่อุปทาน 
- ซอฟต์แวร์ส าหรับงาน
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 
- ห่วงโซ่อุปทานตามความ
ต้องการ 
- การผลิตตามความ
ต้องการแบบเรียลไทม์ 
- การใช้ RFID เพื่อ
ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน 
- คุณค่าทางธุรกิจของการ
จดัการห่วงโซ่อุปทาน 
- การสร้างคุณค่าในห่วง
โซ่อุปทาน 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. ผู้เรียนน าเสนอผลการ
พัฒนาโปรแกรมเชิงบูรณา
การต่อผู้สอนและเพื่อน
ร่วมตอนเรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนอภิปราย 
ซักถาม 
3. อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้
ไข 
4. ผู้เรียนปรับแก้ไข
ผลงานพร้อมน าเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเชิง
สร้างสรรค์ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. ตัวอย่าง การจัดการ
ระบบห่วงโซ่อุปทาน 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

4.2 (1)/(2) 

15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และผลกระทบด้าน
จริยธรรมและสังคมของ
ระบบสารสนเทศ 
- หลักการส าคัญ 
- หลักการทั่วไปของ
พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย
โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมตาม
หัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ตามใบงานหรือเอกสารที่
อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย

4.2 (1)/(2) 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- ขอบเขตการบังคับใช้
กฎหมาย 
- กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศของไทย 
- จริยธรรมทางเทคโนโลยี 
- จริยธรรมส าหรับผู้ใช้ไอ
ท ี
- สิทธิทางด้านทรัพย์สิน 
 
 

ให้สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
น าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้
ไขหรือจัดท าเพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนท าแบบฝึกทัด
ทบทวนท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการท าธุรกรรม 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
(Power Point) 
3. ตัวอย่าง ผลกระทบ
ด้านจริยธรรมและสังคม
ของระบบสารสนเทศ 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

16 สอบปลายภาค 1.30   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม (1.2) 
3. มีภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง และล าดับ
ความส าคัญ (1.3) 
4. เคารพสิทธิ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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) 

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วย
แนะน าในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา(2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย

 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การ
ทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด แบบฝึก

 
1-15 

 
10 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

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

ปฏิบัติ 
2. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค 

8 30 

3. วัดและประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจาก
การน าเสนอรายงาน
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ
ในการพัฒนา
โปรแกรม/โครงการ 
5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้ 
6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือขอรับ
รางวัล 

1-15 5 

3. 
 
 

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

 
1. วัดและประเมินจาก
การน าเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษา 
 

 
1-15 

 
 

 
5 

 
 

2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุ่ม
ของผู้เรียน 

1-15 5 

3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับ

1-15 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4) 

ประเด็นการเรียนรู้ 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ท้ังในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมท างาน (4.2) 
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.4) 
 

 
 
 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ 
 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ผลการน าเสนอผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้น า
ในการอภิปรายซักถาม 
 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1) 
2. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
(5.3) 
3. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม(5.4) 

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจาก
ผลการติดตาม การคิด 
การวิเคราะห์ และ
น าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้าน
เครือข่ายทางสังคม
และการท าธุรกรรม 

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การน าเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติที่

1-15 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจ ากัด 
เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพ่ือนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

1-15 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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            . (2553). การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
            . (2556). E-Commerce และ Online Marketing. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โปรวิชั่น จ ากัด. 
ศราวุธ ชาติโสม. (2555).  YouTube Marketing. กรุงเทพมหานคร: อินพลัส. 
อาราดา ประทินอักษร. (2556). หาเงินออนไลน์ ง่าย ๆ รวย ๆ. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากัด. 
อิทธิวัฒน์  รัตนพองบู่. (2557). YouTube ดัง รวย เกิด. กรุงเทพมหานคร: POP GET BOOK.  
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านบริหาร). กรุงเทพมหานคร: วี.พริ้น 

(1991). 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    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., 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

เชิญวิทยาการ อาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนเข้าร่วมสอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้
กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 

 



 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
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รายละเอี ยดรายวิช า  3653205 ระบบสารสน เทศ เพ่ื อการจั ดการทางธุ รกิ จ 

(Information System for Business Management) (ฉบับปรับปรุง) เป็นการจัดท ารายละเอียด
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มประเด็น
องค์การและระบบสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ โครงสร้าง
ของฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการ
สื่อสาร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับนี้ใช้ประกอบ
ในการจัดกาเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยการปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของ
ผู้เรียน ความตระหนักรู้ในกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียน และเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ทฏษฏีและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

  
 

    
    อาจารย์ประสานงานรายวิชา 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                กรกฎาคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 3 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  4 
3 ลักษณะและการด าเนินการ  4 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  5 
5 แผนการสอนและการประเมินผล 8 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  13 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  15 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     3563205   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 
 Information System for Business Management 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
       3.2  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สุภารัตน์   คุ้มบ ารุง 
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. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9.1 วันที่จัดท า 27 เมษายน 2554 
9.2 วันที่ปรับปรุง ครั้งที่ 1 31 มีนาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร รวมถึงความส าคัญ ของ
ระบบสารสนเทศท่ีมีตอ่การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ 

2. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความส าคัญ และรูปแบบของการน าระบบสารสนเทศไปใช้ใน

องค์กรธุรกิจ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ โครงสร้างของฐานข้อมูล 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

- 90 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ  
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1)  ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ

ความส าคัญ 
(4)  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
(5)  เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และสังคม 
(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

   1.2 วิธีการสอน 
         1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัยจรรยาบรรณ 
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  
 2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษาเพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดระหว่างการท ากิจกรรมภายในห้องเรียน ทั้ง 
พฤติกรรมการเรียน การท ารายงานกลุ่ม และการสอบ   
 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการ ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์ 
(5)  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(8)  สามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    2.2 วธิีการสอน 
1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

2. การแบ่งกลุ่มท าโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 
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   2.3 วิธีการประเมินผล 
 1.  สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม  
 3.  ประเมินผลจากการท ารายงานและการมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
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 วธิีการสอน 
 1.  บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ Power point ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้น
เรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2.  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยตั้งหัวข้อเพ่ือให้นักศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวความคิดและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 3.3 วิธีการประเมินผล 
 1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่
ศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา และข้อสอบปฏิบัติ 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม  
 3.  ประเมินผลจากการท ารายงานและการมีส่วนร่วมในสร้างชิ้นงานกลุ่ม 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคม ในประเด็นที่เหมาะสม 
(4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน 
(6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายให้ท าโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชา 
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 2.    มอบหมายการบ้านทั้งที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม        
 4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. ประเมินตนเอง และเพ่ือนด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 2. ประเมินโครงงงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 3. ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีสวนร่วมในห้องเรียน การส่งงาน 
เป็นต้น 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
(4)  สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

    5.2 วธิีการสอน 
 1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 5.3 วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากความรู้ที่ให้ศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 แนะน าเนื้อหาการเรียนรู้ 
บทที ่1 ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ 
- กรณีศึกษาในการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ 
- ลักษณะของสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศ 
- ความส าคัญของระบบ
สารสนเทศ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์การ
เรียนการสอน เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผล และหนังสือที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
2. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยายโดยกล่าวถึงภาพรวมของการ
จัดการระบบสารสนเทศ 
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และ
ให้ค้นคว้าข้อมูลจากหัวข้อ หรือโจทย์ที่
ผู้สอนก าหนด และผู้สอนตอบข้อ
ซักถามและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาใน
เรื่องต่างๆ 
สื่อการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ประกอบการสอน 

2 บทที ่2 บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร 
ความหมายขององค์กร 
- โครงสร้างขององค์กร 
- ลักษณะทั่วไปของการจัด
องค์กร 
- การจัดแผนกงานใน
ส านักงาน 
- ระดับการจัดการภายใน
องค์กร 
- ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศต่อองค์กร 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
ก าหนด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Powerpoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 

 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 บทที่ 3 โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ 
- ประเภทของระบบ
สารสนเทศตามระดับการ
ปฏิบัติงาน 
- ระบบสารสนเทศตาม
ประเภทการด าเนินงาน 
- ระบบสารสนเทศในองค์กร
ธุรกิจ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 

 
 
 
 
 
 
 

5 บทที่ 4 เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์  
- โครงสร้างของเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศในส านักงาน 
- ฮาร์ดแวร์ 
- การพิจารณาเลือกซ้ือ
ฮาร์ดแวร์ 
- ซอฟต์แวร์ 
- การพิจารณาเลือกซ้ือ
ซอฟต์แวร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
ก าหนด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

6 บทที่ 5 เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ด้านการสื่อสาร 
- ภาพรวมของการสื่อสารใน
ส านักงาน 
- ชนิดของเครือข่าย 
- อุปกรณ์เครือข่าย 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
ก าหนด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 บทที่ 6 การจัดการ
ฐานข้อมูล  
- การจัดการฐานข้อมูล 

- ระบบฐานข้อมูล 
- ประโยชน์ของฐานข้อมูล 
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
- ระบบคลังข้อมูล(Data 
warehouse) 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
ก าหนด 
ต่าง ๆ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 

 

8 สอบกลางภาค 3   

9-10 บทที่ 7 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
- องค์ประกอบของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
- ประโยชน์ของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
ก าหนด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

11-12 บทที่ 8 ระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร 
- คุณสมบัติของระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
- ความสามารถของระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
ก าหนดสื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 

 

13 บทที ่9 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- ความหมายของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

- วงจรการพัฒนาระบบ 
- ปั จจั ยที่ ก่ อ ให้ เกิ ดก าร

พัฒนาระบบ 
- วิธีการพัฒนาระบบ 
- ทีมงานพัฒนาระบบ 
- คุณสมบัติของนักวิเคราะห์

ระบบ 
- กระบวนการพัฒนาระบบ 
- กระบวนการติดตั้งระบบ 
- ปัจจัยสู่ความส าเร็จของ

ระบบสารสนเทศ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
ก าหนด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 

 

14 บทที่ 10  จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 
- ความหมายจริยธรรม
คอมพิวเตอร์ 
- จริยธรรมการใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
- ภัยร้ายจากระบบ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยการท า
กรณีศึกษาและตอบโจทย์ที่ผู้สอน
ก าหนด 
สื่อการสอน 
1. PowerPoint ประกอบการสอน 

อาจารย์ 
กนิษฐา 
ศรีเอนก 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน/การสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

อินเทอร์เน็ต 
15 น าเสนองานกลุ่ม 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

    ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย โดยให้นักศึกษาน าเสนอ
ประเด็นเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ 
ก าหนด 

 

16 สอบปลายภาค 3   
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1 .ต ร ะห 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 ะซื่ อ สั ต ย์
สุจริต(1.1) 
2 .มี วิ นั ย  ต ร งต่ อ เว ล า 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม(1.2) 
3 .ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
ผ ลกระท บ จากการใช้
คอมพิ ว เตอร์ต่ อบุ คคล
องค์กร และสังคม (1.6) 
4.มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง
วิชาการ และวิชาชีพ(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่น าผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะน าในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 

1-15 
 

5 
 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ

 
1. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์และ

 
1-15 

 
10 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา(2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2) 
3.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง(2.8) 
 

สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ใบงาน การทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์ความรู้ โดย
การสอบระหว่างภาค 

8 20 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์ความรู้ โดย
การสอบปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงาน 

1-15 5 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1) 
2. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ(3.3) 
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4) 

 
1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
 

 
1-15 

 
 

 
5 

 
 

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 

1-15 5 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม(4.3) 
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจากผล
การเรียนแบบร่วมมือ 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน 

1-15 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

(4.4) 
 

3. วัดและประเมินจากผล
การน าเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้น าในการ
อภิปรายซักถาม 

1-15 

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

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจของ
ผู้เรียน 

 
 
 
 

1-15 
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2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผล
การเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มี
การน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพ่ือนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

1-15 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
กนิษฐา ศรีเอนก. (2558). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูรณ์ เกียรติโกมล. (2542). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ณาตยา ฉาบนาค. (2548). ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร:  เอส.พี.ซี. บุ๊คส์. 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. 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. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
     - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      - ผลการสอบ 
      - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
      - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
      - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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     - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์ 
 



 

รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
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ค าน า (ปรับแก้ไข ครั้งท่ี 1) 
 

รายละเอียดรายวิชา 3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) ที่ใช้ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งกิจการหรือธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การน าเสนอแผนธุรกิจ 

ทั้งนี้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถมีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจเองได้ (Start up) เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่ ใช้ส าหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                       มีนาคม  2559 
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ค าน า  
 

รายละเอียดรายวิชา 3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) ที่ใช้ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งกิจการหรือธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การน าเสนอแผนธุรกิจ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่ใช้ส าหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

                   มีนาคม  2557 
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สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 1 

2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 2 

3 ลักษณะและการด าเนินการ 2 

4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 3 

5 แผนการสอนและการประเมินผล  12 

6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 26 

7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 37 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์                        3(3-0-6) 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
               New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      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 
     ภาคการศึกษาที ่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.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า 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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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจและการน าเสนอแผนธุรกิจ 
3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงาน

ธุรกิจด้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
3. เพ่ือให้กิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

บทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้ง
และการจัดท าแผนธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ 
การน าเสนอแผนธุรกิจ 

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.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
สอนเสริมตามความต้องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 
ไม่มีภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/อาจารย์ผู้สอน 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1)  ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อและล าดับ

ความส าคัญ 
(4)  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์ 
(5)  เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้เรียน
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที ่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
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ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู ้เรียนได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(8)  ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย 
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น าผลงานของ

ผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการช่วยแนะน าในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

2.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 
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(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้เรียน
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรียนแบ่งกลุ ่มศึกษาประเด็นต่างๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลาย
ลักษณะตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้ นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  

(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที ่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสัง เคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 
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(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12)  ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(13)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การทดสอบย่อย 

แบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติ 
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค 
(3) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และ ขัดแย้งประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
 (1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้

ผู ้เรียนแบ่งกลุ ่มศึกษาประเด็นต่างๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลาย
ลักษณะตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  
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(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที ่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่ อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 

(8) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการ 
(2) วัดและประเมินจากผลการวิ เคราะห์ เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณท์ั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้เรียน
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรียนแบ่งกลุ ่มศึกษาประเด็นต่างๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง 
ๆ ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน  

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  
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(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที ่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง  ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12)  ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(13)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน 
(2) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้เรียน
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้ อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  

(6) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 
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(8)  ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ

ด้านการพัฒนาธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ

อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

1 
 
 

การเป็นผู้ประกอบการและแนวคิด
ของผู้ประกอบการ 
- การคิดแบบผู้ประกอบการ 
- ความสามารถในการเข้าใจองค์

ความรู้ 
- ภูมิหลังของผู้ประกอบการและ
คุณลักษณะ 
- ต้นแบบและระบบสนับสนุน 
- ศีลธรรมและเครือข่ายที่สนับสนุน 
-ความเป็นมืออาชีพและเครือข่ายที่
สนับสนุน 
-การเปน็ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน 
- โครงสร้างของเนื้อหาในเอกสาร 

ประกอบการสอน  
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัว อธบิายเนื้อหา

รายวิชา จุดประสงค์และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
แนะน าหนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มเติม 

2. อาจารย์ให้นักศึกษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศ/การด าเนนิธุรกิจด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรธุรกิจ 

3. อาจารย์บรรยาย และให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นส าคัญ 

4. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

5. อาจารย์ก าหนดงานใหน้ักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

6. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความส าคัญของ
แนวคิดการด าเนนิธุรกิจ 

7. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

2 ผู้ประกอบการกับองค์การ (2) 
- ความสนใจของผู้ประกอบการ 
- การจัดการกับการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการ 
- ทิศทางของกลยุทธ์และโอกาสในการ
ยอมรับ 
- การยอมรับในทรัพยากรและการ
ควบคุม 
- โครงสร้างการจัดการและปรัชญาการ
บริหาร 
-จริยธรรมของผู้ประกอบการกับของ
ผู้จัดการ 
- การเรียนรู้จากความล้มเหลวของการ
ด าเนินธุรกิจ 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเร่ือง  

การตัดสินใจของผู้ประกอบการ 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานใหน้ักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้าง
เพื่อการจัดการองค์การ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

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

 

3 
 

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

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเร่ือง 

แนวทางการสร้างผู้ประกอบการ 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานใหน้ักศึกษาท างานเดี่ยว

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

--สารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่ 
- สิ่งที่พบเห็นในข่าวสารด้านธุรกิจ 

-- ความง่ายในการตัดสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอน 
--การตัดสินใจที่จะหาผลประโยชน์
หรือไม่หาผลประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ 
-การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการหา
ผลประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่ 
--ความไม่เสถียรภาพของ
สภาพแวดล้อมและข้อได้เปรียบ/
เสียเปรียบของผู้เข้ามาในธุรกิจรายแรก 
--ความไม่แน่นอนของลูกค้าและข้อ
ได้เปรียบ/เสียเปรียบของผู้เข้ามาใน
ธุรกิจรายแรก 
-จริยธรรม การท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
--เวลาระหว่างการวางแผนงานกับการ
ผลิตกับการได้เปรียบ/เสียเปรียบของผู้
เข้ามาในธุรกิจรายแรก 
-กลยุทธ์การลดความเสี่ยงส าหรับการ
ได้ประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหม่ 
--กลยุทธ์ขอบเขตทางการตลาด 
--กลยุทธ์การเลียนแบบ 
--การจัดการสิ่งใหม่ 

และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการก าหนดกลยุทธ์
ของธุรกิจที่สนใจ 

6. นักศึกษาตอบถามทบทวนทา้ยสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

4 ส่วนที่สอง จากแนวคิดสู่โอกาสทาง
ธุรกิจ 
การสร้างสรรค์และแนวคิดทางธุรกิจ 
(4) 
- แนวโน้ม 
--แนวโน้มสีเขียว (ธรรมชาติ) 
--แนวโน้มพลังงานบริสุทธิ์ 
--แนวโน้มด้านชีวภาพ 
--แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ 
--แนวโน้มด้านสังคม 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

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

สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานใหน้ักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงและความสัมพนัธ์ของ
เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

ประเมิน 
-จริยธรรม: การสร้างและการรักษา
ความน่าเชื่อถือ-ของธุรกิจ 
--ระดับข้ันของแนวคิด 
--ระดับข้ันของความคิด 
--ระดับข้ันของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
--ระดับข้ันของการทดสอบทาง
การตลาด 
-การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการ
เริ่มธุรกิจ 
--การใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชิง
สร้างสรรค ์
--เว็บไซต์ 
--การตรวจสอบสารสนเทศของลูกค้า 
--การด าเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
เสมือนบริษัทของผู้ประกอบการ 

5 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์โอกาส
การด าเนินการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (5) 
- ส่วนน า 
- โอกาสในการยอมรับและโอกาสใน
การประเมินแผนงาน 
-แหล่งของสารสนเทศ 
--การช่วยเหลือ 
--สารสนเทศทั่วไป 
--สารสนเทศของอุตสาหกรรมและ
การตลาด 
--บริษัทคู่แข่งและสารสนเทศของ
ผลิตภัณฑ์ 
-ข่าว: เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
กระจายไปทั่วโลก 
--แหล่งข้อมูลภาครัฐ 
--เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล 
--สมาคมการค้า 
--สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
-ธรรมชาติของผู้ประกอบกอบการ

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพเลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่ใช้กับการด าเนินธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

ระหว่างประเทศ 
-ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ
กับบริษัท 
-ผู้ประกอบการระหว่างประเทศกับ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ 
--เศรษฐกิจ 
--ระดับข้ันของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 
--บัญชีกระแสรายวัน 
--ประเภทของระบบทางเศรษฐกิจ 
--สภาพแวดล้อมทางการเมือง-
กฎหมาย 
--ภาษา 
-สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี 
จริยธรรม: การมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการตลาด 
-วัฒนธรรม 
--โครงสร้างทางสังคม 
--ศาสนา 
--ปรัชญาทางการเมือง 
--เศรษฐกิจและปรัชญาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
--การศึกษา 
--มารยาทและประเพณี 
-ระบบการจัดจ าหน่ายที่พร้อม
ด าเนินการ 
-แรงจูงใจสู่การเป็นสากล 
ผลกระทบเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นสากล 
ข่าวธุรกิจ: การน าธุรกิจครอบครัวไปสู่
สากล 
 

2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

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

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพเลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

--การประยุกต์ใช้สิทธิบัตร 
--การละเมิดสิทธิบัตร 
--สิทธิบัตรกระบวนการทางธุรกิจ 
-การเริ่มธุรกิจโดยไม่จดสิทธิบัตร 
-เครื่องหมายการค้า 
-ท าสิทธิบัตรจ่าย 
--การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าแนะน า
ผู้ประกอบการนักลงทุนในเรื่องของการ
ช่วยเหลือเรื่องสิทธิบัตร 
-ลิขสิทธิ์ 
-ความลับทางการค้าและข้อตกลง 
-พนักงานมีความรับผิดชอบทาง
จริยธรรม ไม่เปิดเผยความลับทางการ
ค้าให้กับนายจ้างใหม่ 
-การออกใบอนุญาต 
-ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
ความรับผิดชอบจากการผลิต 
-การประกันภัย 
-นิติกรรมสัญญา 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าความเข้าใจเรื่อง
ความรับผิดชอบและสิทธบิัตร 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

7  การสร้างแผนธุรกิจและการเริ่มต้น
กิจการ (7) 
-การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการทางธุรกิจ 
-ความหมายของแผนธุรกิจ 
-การเขียนแผนธุรกิจ 
-ขอบเขตและคุณค่าของการจัดท าแผน
ธุรกิจ 
--ผู้อ่านแผนธุรกิจ 
--การคาดหวังต่อสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใน
แผนธุรกิจ 
ข่าวธุรกิจ: การสร้างศักยภาพนักลงทุน
และผู้กู้ยืม 
-การประเมินแผนธุรกิจ 
จริยธรรม: การคุ้มครองความคิดทาง
ธุรกิจ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน 
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองการเขียนแผนธุรกิจ 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

 4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 
6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

-การน าเสนอแผนธุรกิจ 
-สารสนเทศที่มีความต้องการจ าเป็น 
--ความจ าเป็นของสารสนเทศทาง
การตลาด 
--ความจ าเป็นของสารสนเทศด้านการ
ด าเนินการ 
--ความจ าเป็นของสารสนเทศทาง
การเงิน 
-การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือและ
ทรัพยากรในการเขียนแผนธุรกิจ 
-การเขียนแผนธุรกิจ 
--บทน า 
--บทสรุปของผู้บริหาร 
--การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
--การบรรยายลักษณะของกิจการ 
-การวางแผนการการผลิต 
--แผนด้านการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติ
การ 
--แผนด้านการตลาด 
--แผนองค์การ 
--การประเมินความเสี่ยง 
--แผนด้านการเงิน 
--การด าเนินงานจัดท าแผน 
--การจัดกระบวนการวางแผน 
--การปรับปรุงแผน 
--สาเหตุความล้มเหลวของแผนธุรกิจ 
 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

8 การวางแผนการตลาด (8) 
-การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
-การวิเคราะห์คู่แข่ง 
-การวิจัยตลาดส าหรับกิจการใหม่ 
--ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ 
--ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
--ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลจาก

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ

ข้อซักถามเร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องด้านการตลาดเพื่อจัดท า
แผนการตลาด 

3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าชี้แนะ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสื่อ
สังคม 
--ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และการ
แปลผลข้อมูล 
-ความแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจและ
แผนการตลาด 
-การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนการตลาด 
-คุณลักษณะของการวางแผนการตลาด 
จรยิธรรม: สิทธิสว่นบุคคลของ
พนักงานด้านจริยธรรม 
-ส่วนผสมทางการตลาด 
-ขั้นตอนในการจัดท าแผนการตลาด 
--การก าหนดสถานการณ์ทางธุรกิจ 
--การก าหนดเป้าหมายทางการตลาด 
(โอกาสและอุปสรรค) 
--การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน 
--การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและจุด
ด้อย 
--การก าหนดกลยุทธ์การตลาดและ
โปรแกรมปฏิบัติการ 
ข่าวธุรกิจ: การวิจัยเพื่อชี้แนะให้
ผู้ประกอบการใช้เว็บไซต์กับการตลาด 
--กลยุทธ์ทางการตลาด (ผู้บริโภคกับ
ตลาดของธุรกิจกับธุรกิจ) 
--การจัดท างบประมาณกับกลยุทธ์ทาง
การตลาด 
--การด าเนินการตามแผนการตลาด 
--การตรวจสอบความคืบหน้าของการ
ปฏิบัติการด้านการตลาด 
--ภาคผนวกโครงร่างแผนการตลาด 
 

เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทกัษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดของกิจการ/องค์การ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

9 แผนขององค์การ (9) 
-การพัฒนาทีมการจัดการ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

-กฎหมายทางธุรกิจ/รูปแบบกฎหมาย 
--ส่วนของเจ้าของธุรกิจ 
--หนี้สินของผู้เป็นเจ้าของ 
--ต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจ 
--ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
--การถ่ายโอนดอกเบี้ย 
--ความต้องการทุน 
--การควบคุมส าหรับการจัดการ
องค์การ 
--การกระจายของก าไรและการขาดทุน 
--ความน่าสนใจในการเพ่ิมทุน 
-รูปแบบภาษีในลักษณะของธุรกิจแบบ
ต่าง ๆ 
--ภาษีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 
--ภาษีส าหรับหุ้นส่วน 
--ภาษีส าหรับบริษัท 
-บริษัทรูปแบบเอส (S) 
--ข้อได้เปรียบของบริษัทรูปแบบเอส 
(S) 
จริยธรรม: ทนายความอธิบายขั้นตอน
ในการด าเนินการหากพันธมิตรในทาง
ธุรกิจละเมินต่อภาระหน้าที่ 
--ข้อจ ากัดของบริษัทรูปแบบเอส (S) 
-บริษัทหนี้สินจ ากัด (LLC) 
-การสร้างทีมผู้บริหารและวัฒนธรรม
ขององค์การที่ประสบความส าเร็จ 
-บทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
-คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ข่าวธุรกิจ: องค์การและการให้
ค าปรึกษา 

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองแผนการจัดการองค์การในแต่
ละด้านที่เก่ียวข้องและสัมพนัธ์กนั  

3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลงังาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวธิีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการก าหนดกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

 

10 การวางแผนด้านการเงิน (10) 
-การด าเนินงานและงบประมาณเงิน
ลงทุน 
จริยธรรม: การให้อภัยหรืออนุญาต 
นายจ้างควรให้พนักงานท างานด้าน
ธุรกิจ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ือง การวางแผนด้านการเงินของ
ธุรกิจ 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

-การพยากรณ์ยอดขาย 
-การประมาณการงบก าไร ขาดทุน 
--การประมาณการงบประแสเงินสด 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าชี้แนะเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
กระแสเงินสดธุรกิจอยู่รอด 
--การประมาณการในงบดุล 
--การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
--แหล่งที่มาและการใช้การประมาณ
การเงินทุน 
-โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านการเงิน 
 
 

3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลงังาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวธิีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

11 แหล่งที่มาของเงินทุน (11) 
-บทสรุปภาพรวม 
-หนี้สินหรือเงินทุน 
-แหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก 
-กองทุนส่วนบุคคล 
ข่าวธุรกิจ: การเริ่มต้นของชิลี 
--ครอบครัวและเพ่ือน 
--ธนาคารพาณิชย์ 
--ประเภทของสินเชื่อธนาคาร 
--การจัดการเงินทุนจากกระแสเงินสด 
--การตัดสินใจให้สินเชื่อของธนาคาร 
-บทบาทของ SBA ในธุรกิจการเงิน
ขนาดเล็ก การวิจัยและพัฒนาในบริษัท
ผู้ร่วมทุน 
--องค์ประกอบที่ส าคัญ 
--ขั้นตอนการด าเนินงาน 
--ผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนอแผนการเงินของธุรกิจใน

กิจการของผู้เรียน และอภิปรายร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม 
5. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน 
6. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนงานระหว่างภาค 
 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

--ตัวอย่าง 
-ทุนของรัฐบาลอ่ืน ๆ 
-การวางต าแหน่งบุคคล 
-ประเภทของนักลงทุน 
--การน าเสนอต่อภาคเอกชน 
--ระเบียบการประเภทดี (D) 
-การจัดหาเงินทุน 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

12 เงินทุนที่มีความเสี่ยงแบบไม่เป็น
ทางการ บริษัทร่วมทุนและการก้าวสู่
สาธารณะ (12) 
-การจัดหารเงินทุนในธุรกิจ 
-ตลาดทุนที่มีความเสี่ยง 
-บริษัทร่วมทุน 
--ลักษณะของการร่วมทุน 
--ภาพรวมของกิจการอุตสาหกรรม
เงินทุน 
-สิ่งที่ชอบของผู้ประกอบการ 
-กระบวนการของการร่วมทุน 
--การค้นหาผู้ร่วมทุน 
--การเข้าสู่การร่วมทุน 
-การประเมินมูลค่าของบริษัท 
--ปัจจัยในการประเมินมูลค่า 
--การวิเคราะห์สัดส่วน 
--อัตราส่วนสภาพคล่อง 
--อัตราส่วนกิจกรรม 
--อัตราส่วนการใช้ประโยชน์ 
--อัตราส่วนในการท าก าไร 
--ทิศทางการประเมินแบบทั่วไป 
--วิธีการประเมินมูลค่าแบบทั่วไป 
--การประเมินของบริษัทที่ด าเนินการ
บนอินเทอร์เน็ต 
-โครงสร้างการจัดการ 
-การเข้าสู่สาธารณะ 
--ความได้เปรียบ 
--ข้อเสียเปรียบ 
-ระยะเวลาของการเข้าสู่สาธารณะและ

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนองานรปูแบบการประเมิน

ความเสี่ยยง และลักษณะของทนุในกิจการ
และอภิปรายกับอาจารย์ผูส้อน 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลงังาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวธิีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม 
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินแหล่งทุนของ

กิจการ 
6. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน 
7. อาจารย์พิจารณาคะแนนระหว่างภาค 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

การเลือกผู้จ าหน่ายหลักทรัพย์ 
--ระยะเวลา 
--การเลือกผู้จ าหน่ายหลักทรัพย์ 
-แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ตารางเวลา 
--หนังสือเชิญชวน 
--แบบแสดงรายการข้อมูล 
--ขั้นตอน/วิธีการ 
-เนื้อหาด้านกฎหมายและคุณสมบัติ 
-การด าเนินการเมื่อสู่สาธารณะ 
--การสนับสนุนหลังการขาย 
--ความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเงิน 
--ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการ
จัดท ารายงาน 

13 กลยุทธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจและ
การจัดการกลยุทธ์การเติบโต (13) 
-ช่องทางส าหรับการเจริญเติบโต 
--โอกาส 
--การเข้าถึงกลยุทธ์ 
--กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 
--กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
--กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าชี้แนะส าหรับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเติบโต
ส าหรับตลาดใหม่โดยใช้เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
-การตลาดออนไลน์ 
-ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต 
-ผลกระทบของการเจริญเติบโตส าหรับ
ธุรกิจ 
--แรงกดดันต่อทรัพยากรมนุษย์ 
--แรงกดดันของระยะการเป็นพนักงาน 
--แรงกดดันของผู้ประกอบการ 
จริยธรรม: บทเรียนของ Enrow 
-การเอาชนะความกดดันที่มีอยู่ของ
มนุษย์ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจ พร้อมทั้ง      

กลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของกจิการใน
แผนธุรกิจ และอภิปรายกบัอาจารย์ผู้สอน 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินผลกลยทุธ์ที่
ท าให้กิจการการเจริญเติบโต 

5. สรุปและประเมินผลงาน 
6. อภิปรายและซักถาม 
7. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนทีไ่ด้รับระหว่าง

ภาค 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

ข่าวธุรกิจ: แรงกดดันต่อทรัพยากรด้าน
การเงินที่มีอยู่แล้ว 
--ทรัพยากร 
-การเอาชนะแรงกดดันในการจัดการ
พนักงาน 
-การเอาชนะแรงกดดันในช่วงเวลาของ
ผู้ประกอบการ 
--หลักพ้ืนฐานของการจัดการเวลา 
-การเอาชนะแรงกดดันต่อทรัพยากร
ทางการเงินที่มีอยู่ 
--การควบคุมทางการเงิน 
-ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 
--การจัดกลุ่มของผู้ประกอบการและ
การเจริญเติบโตในกิจการของ
ผู้ประกอบการ 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

14 การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรส าหรับการ
เจริญเติบโตขององค์การจากแหล่ง
ทรัพยากรภายนอก (14) 
-การใช้บุคคลอ่ืนช่วยให้ธุรกิจเติบโต 
-การเข้าร่วมทุน 
--ประเภทของการร่วมทุน 
--ปัจจัยความส าเร็จของบริษัทร่วมทุน 
-การเข้าซื้อกิจการ 
--ข้อดีของการซื้อกิจการ 
--ข้อเสียของการซื้อกิจการ 
--การท างานร่วมกัน 
--โครงสร้างการจัดการ 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าแนะน า
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดท า
ข้อตกลง 
--การก าหนดต าแหน่งของผู้ซื้อ 
-การควบรวมกิจการ 
-อ านาจการซื้อ 
-ธุรกิจแฟรนไชส์ 
--ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์กับผู้ท า

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนอประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการ

จัดสรรทรัพยากรขององค์การ และอภิปราย
กับอาจารย์ผูส้อน 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการก าหนดยุทธศาสตร์
เพื่อการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อ
กิจการในการด าเนินธุรกิจ 

5. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม 
6. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน 
 
 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

ธุรกิจแฟรนไชส์ 
-บริษัทร่วมทุนท่ีร่วมลงทุน 
ข่าวธุรกิจ: ทุนของกิจการจากการ
เริ่มต้นที่ได้รับความชื่นชอบ 
--ข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์ 
--ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ 
-การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ 
จริยธรรม: ความยุติธรรมอย่างเพียงพอ 
-การเอาชนะข้อจ ากัดโดยการเจรจา
ต่อรองเพ่ือให้ได้ทรัพยากรมากข้ึน 

สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

15 การวางแผนที่ประสบความส าเร็จ 
(15) 
-กลยุทธ์ทางออก 
-ความต่อเนื่องของธุรกิจ 
--การถ่ายโอนกิจการให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว 
--การถ่ายโอนกิจการให้กับบุคลอื่น 
-ตัวเลือกส าหรับการขายกิจการธุรกิจ 
--การขายตรง 
--แผนทางเลือกส าหรับหุ้นพนักงาน 
จริยธรรม: การก่อให้เกิดปัญหาที่
เชื่อมโยงกันของพนักงาน นายธนาคาร
และธุรกิจ 
--การจัดการการกู้ยมเงิน 
--การล้มละลาย 
--การรอดจากการล้มละลาย 
--การปรับเปลี่ยนองค์การใหม่ (บทท่ี 
11) 
-แผนขยายเวลาการช าระเงิน (บทท่ี 
13) 
-การช าระหนี้ (บทที่ 7) 
-กลยุทธ์ในระหว่างการปรับเปลี่ยนอง๕
การ 
-การด าเนินกิจการให้ตลอดปลอดภัย 
-สัญญาณเตือนภัยของการเกิดการ
ล้มละลาย 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจโดยมีกลยุทธ์

ของความต่อเนื่องเพื่อการประสบ
ความส าเร็จ 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน 
5. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม 
6. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค

ตลอดภาคการศึกษา 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 

4.2 (1)/ 
(2) /(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

-การเริ่มตน้กิจการใหม่ 
-ความเป็นจริงของการล้มเหลว 
-การฟ้ืนฟูธุรกิจ 

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1. 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต (1.1) 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม (1.2) 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
และล าดับความส าคัญ 
(1.3) 

4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 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) 

 

 
1. วัดและประเมินจากการตรง

ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อก าหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลือ
อาจารย์ผู้สอนและการช่วย
แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนเพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึง
ข้อก าหนดของชุมชนหรือ
องค์การที่มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

 
1-15 

 

 
5 

(1.13) 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(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
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (2.8) 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน  ใบความรู้
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
และแบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
5 

(1.11) 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

7 20 
(1.11) 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 20 
(1.2.1) 

4. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการเขียนแผน
ธุรกิจ/โครงการ 

1-15 20 
(1.1.2) 

5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ 

15 5 
(1.13) 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 
(3.3) 

3. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4) 

 
1. วัดและประเมินจากการ

น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษาจาก
ผู้ประกอบการ 

 
1-15 

 
 

 
5 

(1.1.3) 
 

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้เรียน 

1-15 5 
(1.1.2) 

 
3. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

1-15 5 
(1.2.2) 
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กิจกรรม 
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สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
4. 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1) 

2. มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4) 

 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

พัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับผู้ประกอบการที่
ผู้เรียนท าการวิเคราะห์พร้อม
น าเสนอ 

 
 

1-15 

 
 

5 
(1.1.2) 

 

2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (5.1) 

 
2. สามารถแนะน าประเด็นการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ (5.2) 

 
3. สามารถใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 
(1.2.2) 

 

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการน าเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจ ากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์

1-15 
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กิจกรรม 
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สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซตท์ี่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ 
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจ า  
(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 เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(5) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้ 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทิางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ 
(5) ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือฝึกการแก้ไขปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ

เสมือนจริง 
2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ             
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานทางวิชาการ 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนิน

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
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2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาส าหรับตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่ เปิดการเรียนการสอนหรือตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- เชิญวิทยากร/ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือการจัดการเรียนรู้ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ค าน า (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  
 

รายละเอียดรายวิชา 3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ได้ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผล 
ท าให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและทักษะเชิงเหตุผล มีคุณลักษณะของการมีจิตวิเคราะห์ (Analytical 
Mind)  มีแนวทางในการตัดสินใจภายใต้การใช้ข้อมูล (Information) ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีมุมมองรอบด้านและรู้จักบูรณาการให้
เกิดผลต่อการจัดการโดยรวม 

รายละเอียดรายวิชานี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในบทที่ 1 แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่จัดการการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนสามารถน าหลักทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 รายละเอียดรายวิชานี้มีความส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา  
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
รายวิชานี้ไป ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    
 
 
 
                                                                                                     

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                    สิงหาคม  2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ค าน า 
 
 รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management)  รหัสวิชา 3604201  
เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ทั้งในแง่การก าหนดกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ได้แก่ 
สังคม บริษัท  ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน้นให้ความส าคัญ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  การวิเคราะห์การแข่งขัน  การก าหนดและการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์
ทุกระดับ และรวมถึงการก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และ
การควบคุมตนเอง การพัฒนาภาวะผู้น าแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการด าเนินกลยุทธ์ทุกระดับ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต  สามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างาน  และเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน าไปประกอบ
อาชีพ และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได ้
 รายละเอียดของรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) รหัสวิชา 
3604201   จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ให้มีความเป็นมาตรฐาน 
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียดรายวิชานี้เป็น
ส่วนส าคัญต่อผู้เรียนโดยเน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา  จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม  
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้    
   

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                    เมษายน  2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

สารบัญ 
 

หมวด  หน้า 
1 ข้อมูลทั่วไป 7 
2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 8 
3 ลักษณะและการด าเนินการ 8 
4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 9 
5 แผนการสอนและการประเมินผล  12 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 14 
7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 15 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชือ่สถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง 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. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่จัดท า  วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

   หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     (1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับของธุรกิจ การควบคุมและการประเมินผล
กลยุทธ์ได ้
  (2)  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการวางแผนและการบริหารที่ดี มีการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 
  (3)  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจได้อย่างถูกต้อง  
  (4)  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ หรือเป็นผู้
ประกอบ การในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
สามารถก าหนดและตัดสินใจในทางเลือกแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
   ตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ทั้งในแง่การก าหนดกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ ได้แก่ 
สังคม บริษัท ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน้นให้ความส าคัญ การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การก าหนดและตัดสินใจในทางเลือกกล
ยุทธ์ทุกระดับ และรวมถึงการก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดวางระบบการควบคุมที่เน้น
วัฒนธรรม และการควบคุมตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้น าแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการ
ด าเนินกลยุทธ์ทุกระดับ 
      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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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

  อาจารย์ผู้สอนก าหนดวันและเวลาในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ 
หลักสูตรการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดช่องทาง
ให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้  
   (2) มีจิตส านึกท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  (3) มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
  (4) มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน 
   1.2 วิธีการสอน 
       (1) บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างข่าวหรือกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจ 
 (2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์
ในระหว่างการสอนและการท ากิจกรรม 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานกลุ่ม การส่งงานที่มอบหมายและการน าเสนอ โดย
ผู้สอนอาจซักถามประเด็น 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
   (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

      (3) มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก 
      (4) มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ 
การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ 
   2.2 วิธีการสอน 
         (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวน การของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต               
         (2) ศึกษาการเรียนรู้จากกรณีศึกษา เว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าว และข้อมูลการด าเนินงานเชิงกล
ยุทธ์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์และ
น าเสนองานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การน าเสนองาน การอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น การตอบค าถาม 
        (2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน               
        (3) การสอบย่อยและการสอบปลายภาค             
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        (1) สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
ใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
      (2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
      (3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
       (4) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
    3.2 วธิีการสอน 
         (1) การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่ม 
         (2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
         (3) การสอนโดยใช้ตัวอย่างแผนธุรกิจและแบบฝึกหัด   
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    3.3 วิธีการประเมินผล 
         (1) รายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ โดย
การน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
         (2) ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการเขียนแผนธุรกิจ 
 (3) การสอบย่อยและการสอบปลายภาค 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
         (1) สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
      (2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความ 
คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (3) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
    4.2 วธิีการสอน 
         (1) จัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการประสานงานและการให้ความ
ร่วมมือกันในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    4.3 วธิีการประเมินผล 
         (1) การรายงานหน้าชั้นเรียน 
         (2) การประเมินตนเองและประเมินเพ่ือนในกลุ่ม 
         (3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
      (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    (3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูดการเขียนที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
 (4) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล 
    5.2 วธิีการสอน 
     (1) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 
         (2) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา แผนธุรกิจ หรืองานอ่ืนที่
มอบหมาย ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 
    5.3 วธิีการประเมินผล 
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         (1) ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ทั้ง
ในการอภิปรายและการน าเสนองาน  
 (2) การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอที่เหมาะสม 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 
 

แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

3(3-0-6) 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
2. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
3. PowerPoint 
4. น าเสนอค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทุกสัปดาห์ 

(1),(2),(3),(4), 
(5),(6),(7) 

2 แนวความคิดการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(ต่อ) 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายขององค์กรธุรกิจต่างๆ 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

3 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ข่าว/บทความ/กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

4 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ข่าว/บทความ/กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

5 การวิเคราะห์ SWOT/TOWS 
Matrix 
การประเมินปัจจัยภายนอก
และภายใน 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์SWOT/ 
TOWS Matrix การประเมินปัจจัย
ภายนอกและภายใน 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

6 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
บริษัท 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

7 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ 
 
 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 
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8 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

9 
 
 

การด าเนินกลยุทธ์และ 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint  
3. ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรธุรกิจ 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

10 การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์ 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint  
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

11 การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์ (ต่อ) 

3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint  
3. กรณีศึกษา 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

12 การจัดท าแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. ตัวอย่างแผนธุรกิจและการเขียน
แผนธุรกิจ 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

13 การจัดท าแผนธุรกิจ (ต่อ) 3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. การเขียนแผนธุรกิจ 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

14 การวิเคราะห์กรณีศึกษา 3(3-0-6) 1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ดร.ธนากร  
ปักษา 

15 น าเสนอรายงานกลุ่ม และ
ทบทวนเนื้อหา 

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

ดร.ธนากร  
ปักษา 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
1 1.1 (3) 1. การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5% 
2 2.1(1), 2.1(2), 2.1(3), 

3.1(2) 
1. แบบฝึกหัด 
2. ทดสอบย่อย 
3. การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ 
 

16 

10% 
 

40% 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) / (มคอ.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

3 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) 

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

ทุกสัปดาห์ 
 

3-4, 6-8, 14 
ระหว่าง 

ภาคการศึกษา 

5% 
 

10% 
20% 

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

1. การเขียนแผนธุรกิจ  
2. การน าเสนองาน 

สัปดาห์ที่ 12-13 
และ 15 

10% 
 

รวมทั้งสิ้น 100% 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 

5). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    2.1 กรณีศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
    2.2 การเขียนแผนธุรกิจ 
    2.3 เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจต่างๆ  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

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) .  แปลและเรียบเรียงโดย 
ทรรศนะ บุญขวัญ. (ม.ป.ป.). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการด าเนินกลยุทธ์ . 
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล.  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
   1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1 การท าแบบฝึกหัด 
    2.2 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย 
    2.3 การน าเสนอผลงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ และการตอบค าถามของ
นักศึกษา 
    2.4 การสอบปลายภาค 
3. การปรับปรุงการสอน 
   3.1 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
   3.2 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยการแจกแบบประเมินและสัมภาษณ์นักศึกษา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของ
หลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
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3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์                        3(3-0-6) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 2 
 

ค าน า (ปรับแก้ไข ครั้งท่ี 1) 
 

รายละเอียดรายวิชา 3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) ที่ใช้ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งกิจการหรือธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การน าเสนอแผนธุรกิจ 

ทั้งนี้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถมีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจเองได้ (Start up) เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่ ใช้ส าหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                       มีนาคม  2559 



3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์                        3(3-0-6) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 3 
 

ค าน า  
 

รายละเอียดรายวิชา 3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) ที่ใช้ท าการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งกิจการหรือธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การน าเสนอแผนธุรกิจ 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียนและผู้สอน ที่ใช้ส าหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

                   มีนาคม  2557 
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หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 4 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
               New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      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 
     ภาคการศึกษาที ่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.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า 1 มีนาคม 2557 
 9.2 วันที่ปรับปรุง (1) 15 มีนาคม 2557 
 9.3 วันที่ปรับปรุง (2) 10 มีนาคม 2558 
 9.4 วันที่ปรับปรุง (3) 15 มีนาคม 2557 

 



3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์                        3(3-0-6) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 6 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจและการน าเสนอแผนธุรกิจ 
3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงาน

ธุรกิจด้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
3. เพ่ือให้กิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

บทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้ง
และการจัดท าแผนธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ 
การน าเสนอแผนธุรกิจ 

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.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
สอนเสริมตามความต้องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 
ไม่มีภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/อาจารย์ผู้สอน 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1)  ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อและล าดับ

ความส าคัญ 
(4)  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์ 
(5)  เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้เรียน
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที ่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
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ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู ้เรียนได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(8)  ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย 
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น าผลงานของ

ผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการช่วยแนะน าในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

2.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 
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(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้เรียน
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรียนแบ่งกลุ ่มศึกษาประเด็นต่างๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลาย
ลักษณะตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้ นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  

(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที ่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสัง เคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 
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(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12)  ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(13)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การทดสอบย่อย 

แบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติ 
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค 
(3) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และ ขัดแย้งประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
 (1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้

ผู ้เรียนแบ่งกลุ ่มศึกษาประเด็นต่างๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลาย
ลักษณะตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  
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(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที ่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่ อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 

(8) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการ 
(2) วัดและประเมินจากผลการวิ เคราะห์ เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณท์ั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้เรียน
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
ผู ้เรียนแบ่งกลุ ่มศึกษาประเด็นต่างๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง 
ๆ ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน  

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  
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(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่ก าหนดและน าความรู้ที ่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง  ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12)  ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(13)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน 
(2) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้เรียน
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื ่อการน าเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้ อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  

(6) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
ผู้เรียนช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบสาระที่ส าคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 
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(8)  ก าหนดให้ผู้เรียนท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ

ด้านการพัฒนาธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ

อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

1 
 
 

การเป็นผู้ประกอบการและแนวคิด
ของผู้ประกอบการ 
- การคิดแบบผู้ประกอบการ 
- ความสามารถในการเข้าใจองค์

ความรู้ 
- ภูมิหลังของผู้ประกอบการและ
คุณลักษณะ 
- ต้นแบบและระบบสนับสนุน 
- ศีลธรรมและเครือข่ายที่สนับสนุน 
-ความเป็นมืออาชีพและเครือข่ายที่
สนับสนุน 
-การเปน็ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน 
- โครงสร้างของเนื้อหาในเอกสาร 

ประกอบการสอน  
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัว อธบิายเนื้อหา

รายวิชา จุดประสงค์และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
แนะน าหนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มเติม 

2. อาจารย์ให้นักศึกษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศ/การด าเนนิธุรกิจด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรธุรกิจ 

3. อาจารย์บรรยาย และให้นักศึกษาสรุป
ประเด็นส าคัญ 

4. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

5. อาจารย์ก าหนดงานใหน้ักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

6. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความส าคัญของ
แนวคิดการด าเนนิธุรกิจ 

7. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

2 ผู้ประกอบการกับองค์การ (2) 
- ความสนใจของผู้ประกอบการ 
- การจัดการกับการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการ 
- ทิศทางของกลยุทธ์และโอกาสในการ
ยอมรับ 
- การยอมรับในทรัพยากรและการ
ควบคุม 
- โครงสร้างการจัดการและปรัชญาการ
บริหาร 
-จริยธรรมของผู้ประกอบการกับของ
ผู้จัดการ 
- การเรียนรู้จากความล้มเหลวของการ
ด าเนินธุรกิจ 
 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเร่ือง  

การตัดสินใจของผู้ประกอบการ 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานใหน้ักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้าง
เพื่อการจัดการองค์การ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

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

 

3 
 

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

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเร่ือง 

แนวทางการสร้างผู้ประกอบการ 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานใหน้ักศึกษาท างานเดี่ยว

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

--สารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่ 
- สิ่งที่พบเห็นในข่าวสารด้านธุรกิจ 

-- ความง่ายในการตัดสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอน 
--การตัดสินใจที่จะหาผลประโยชน์
หรือไม่หาผลประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ 
-การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการหา
ผลประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่ 
--ความไม่เสถียรภาพของ
สภาพแวดล้อมและข้อได้เปรียบ/
เสียเปรียบของผู้เข้ามาในธุรกิจรายแรก 
--ความไม่แน่นอนของลูกค้าและข้อ
ได้เปรียบ/เสียเปรียบของผู้เข้ามาใน
ธุรกิจรายแรก 
-จริยธรรม การท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
--เวลาระหว่างการวางแผนงานกับการ
ผลิตกับการได้เปรียบ/เสียเปรียบของผู้
เข้ามาในธุรกิจรายแรก 
-กลยุทธ์การลดความเสี่ยงส าหรับการ
ได้ประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหม่ 
--กลยุทธ์ขอบเขตทางการตลาด 
--กลยุทธ์การเลียนแบบ 
--การจัดการสิ่งใหม่ 

และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการก าหนดกลยุทธ์
ของธุรกิจที่สนใจ 

6. นักศึกษาตอบถามทบทวนทา้ยสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

4 ส่วนที่สอง จากแนวคิดสู่โอกาสทาง
ธุรกิจ 
การสร้างสรรค์และแนวคิดทางธุรกิจ 
(4) 
- แนวโน้ม 
--แนวโน้มสีเขียว (ธรรมชาติ) 
--แนวโน้มพลังงานบริสุทธิ์ 
--แนวโน้มด้านชีวภาพ 
--แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ 
--แนวโน้มด้านสังคม 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

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

สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานใหน้ักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงและความสัมพนัธ์ของ
เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

ประเมิน 
-จริยธรรม: การสร้างและการรักษา
ความน่าเชื่อถือ-ของธุรกิจ 
--ระดับข้ันของแนวคิด 
--ระดับข้ันของความคิด 
--ระดับข้ันของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
--ระดับข้ันของการทดสอบทาง
การตลาด 
-การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการ
เริ่มธุรกิจ 
--การใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชิง
สร้างสรรค ์
--เว็บไซต์ 
--การตรวจสอบสารสนเทศของลูกค้า 
--การด าเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
เสมือนบริษัทของผู้ประกอบการ 

5 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์โอกาส
การด าเนินการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (5) 
- ส่วนน า 
- โอกาสในการยอมรับและโอกาสใน
การประเมินแผนงาน 
-แหล่งของสารสนเทศ 
--การช่วยเหลือ 
--สารสนเทศทั่วไป 
--สารสนเทศของอุตสาหกรรมและ
การตลาด 
--บริษัทคู่แข่งและสารสนเทศของ
ผลิตภัณฑ์ 
-ข่าว: เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
กระจายไปทั่วโลก 
--แหล่งข้อมูลภาครัฐ 
--เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล 
--สมาคมการค้า 
--สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
-ธรรมชาติของผู้ประกอบกอบการ

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพเลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่ใช้กับการด าเนินธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

ระหว่างประเทศ 
-ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ
กับบริษัท 
-ผู้ประกอบการระหว่างประเทศกับ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ 
--เศรษฐกิจ 
--ระดับข้ันของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 
--บัญชีกระแสรายวัน 
--ประเภทของระบบทางเศรษฐกิจ 
--สภาพแวดล้อมทางการเมือง-
กฎหมาย 
--ภาษา 
-สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี 
จริยธรรม: การมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการตลาด 
-วัฒนธรรม 
--โครงสร้างทางสังคม 
--ศาสนา 
--ปรัชญาทางการเมือง 
--เศรษฐกิจและปรัชญาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
--การศึกษา 
--มารยาทและประเพณี 
-ระบบการจัดจ าหน่ายที่พร้อม
ด าเนินการ 
-แรงจูงใจสู่การเป็นสากล 
ผลกระทบเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นสากล 
ข่าวธุรกิจ: การน าธุรกิจครอบครัวไปสู่
สากล 
 

2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

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

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพเลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

--การประยุกต์ใช้สิทธิบัตร 
--การละเมิดสิทธิบัตร 
--สิทธิบัตรกระบวนการทางธุรกิจ 
-การเริ่มธุรกิจโดยไม่จดสิทธิบัตร 
-เครื่องหมายการค้า 
-ท าสิทธิบัตรจ่าย 
--การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าแนะน า
ผู้ประกอบการนักลงทุนในเรื่องของการ
ช่วยเหลือเรื่องสิทธิบัตร 
-ลิขสิทธิ์ 
-ความลับทางการค้าและข้อตกลง 
-พนักงานมีความรับผิดชอบทาง
จริยธรรม ไม่เปิดเผยความลับทางการ
ค้าให้กับนายจ้างใหม่ 
-การออกใบอนุญาต 
-ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
ความรับผิดชอบจากการผลิต 
-การประกันภัย 
-นิติกรรมสัญญา 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าความเข้าใจเรื่อง
ความรับผิดชอบและสิทธบิัตร 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

7  การสร้างแผนธุรกิจและการเริ่มต้น
กิจการ (7) 
-การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการทางธุรกิจ 
-ความหมายของแผนธุรกิจ 
-การเขียนแผนธุรกิจ 
-ขอบเขตและคุณค่าของการจัดท าแผน
ธุรกิจ 
--ผู้อ่านแผนธุรกิจ 
--การคาดหวังต่อสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใน
แผนธุรกิจ 
ข่าวธุรกิจ: การสร้างศักยภาพนักลงทุน
และผู้กู้ยืม 
-การประเมินแผนธุรกิจ 
จริยธรรม: การคุ้มครองความคิดทาง
ธุรกิจ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน 
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองการเขียนแผนธุรกิจ 
3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

 4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 
6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

-การน าเสนอแผนธุรกิจ 
-สารสนเทศที่มีความต้องการจ าเป็น 
--ความจ าเป็นของสารสนเทศทาง
การตลาด 
--ความจ าเป็นของสารสนเทศด้านการ
ด าเนินการ 
--ความจ าเป็นของสารสนเทศทาง
การเงิน 
-การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือและ
ทรัพยากรในการเขียนแผนธุรกิจ 
-การเขียนแผนธุรกิจ 
--บทน า 
--บทสรุปของผู้บริหาร 
--การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
--การบรรยายลักษณะของกิจการ 
-การวางแผนการการผลิต 
--แผนด้านการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติ
การ 
--แผนด้านการตลาด 
--แผนองค์การ 
--การประเมินความเสี่ยง 
--แผนด้านการเงิน 
--การด าเนินงานจัดท าแผน 
--การจัดกระบวนการวางแผน 
--การปรับปรุงแผน 
--สาเหตุความล้มเหลวของแผนธุรกิจ 
 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

8 การวางแผนการตลาด (8) 
-การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
-การวิเคราะห์คู่แข่ง 
-การวิจัยตลาดส าหรับกิจการใหม่ 
--ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ 
--ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
--ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลจาก

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ

ข้อซักถามเร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องด้านการตลาดเพื่อจัดท า
แผนการตลาด 

3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าชี้แนะ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสื่อ
สังคม 
--ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และการ
แปลผลข้อมูล 
-ความแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจและ
แผนการตลาด 
-การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนการตลาด 
-คุณลักษณะของการวางแผนการตลาด 
จรยิธรรม: สิทธิสว่นบุคคลของ
พนักงานด้านจริยธรรม 
-ส่วนผสมทางการตลาด 
-ขั้นตอนในการจัดท าแผนการตลาด 
--การก าหนดสถานการณ์ทางธุรกิจ 
--การก าหนดเป้าหมายทางการตลาด 
(โอกาสและอุปสรรค) 
--การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน 
--การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและจุด
ด้อย 
--การก าหนดกลยุทธ์การตลาดและ
โปรแกรมปฏิบัติการ 
ข่าวธุรกิจ: การวิจัยเพื่อชี้แนะให้
ผู้ประกอบการใช้เว็บไซต์กับการตลาด 
--กลยุทธ์ทางการตลาด (ผู้บริโภคกับ
ตลาดของธุรกิจกับธุรกิจ) 
--การจัดท างบประมาณกับกลยุทธ์ทาง
การตลาด 
--การด าเนินการตามแผนการตลาด 
--การตรวจสอบความคืบหน้าของการ
ปฏิบัติการด้านการตลาด 
--ภาคผนวกโครงร่างแผนการตลาด 
 

เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทกัษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดของกิจการ/องค์การ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

9 แผนขององค์การ (9) 
-การพัฒนาทีมการจัดการ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

-กฎหมายทางธุรกิจ/รูปแบบกฎหมาย 
--ส่วนของเจ้าของธุรกิจ 
--หนี้สินของผู้เป็นเจ้าของ 
--ต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจ 
--ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
--การถ่ายโอนดอกเบี้ย 
--ความต้องการทุน 
--การควบคุมส าหรับการจัดการ
องค์การ 
--การกระจายของก าไรและการขาดทุน 
--ความน่าสนใจในการเพ่ิมทุน 
-รูปแบบภาษีในลักษณะของธุรกิจแบบ
ต่าง ๆ 
--ภาษีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 
--ภาษีส าหรับหุ้นส่วน 
--ภาษีส าหรับบริษัท 
-บริษัทรูปแบบเอส (S) 
--ข้อได้เปรียบของบริษัทรูปแบบเอส 
(S) 
จริยธรรม: ทนายความอธิบายขั้นตอน
ในการด าเนินการหากพันธมิตรในทาง
ธุรกิจละเมินต่อภาระหน้าที่ 
--ข้อจ ากัดของบริษัทรูปแบบเอส (S) 
-บริษัทหนี้สินจ ากัด (LLC) 
-การสร้างทีมผู้บริหารและวัฒนธรรม
ขององค์การที่ประสบความส าเร็จ 
-บทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
-คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ข่าวธุรกิจ: องค์การและการให้
ค าปรึกษา 

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ืองแผนการจัดการองค์การในแต่
ละด้านที่เก่ียวข้องและสัมพนัธ์กนั  

3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลงังาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวธิีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการก าหนดกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

6. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

 

10 การวางแผนด้านการเงิน (10) 
-การด าเนินงานและงบประมาณเงิน
ลงทุน 
จริยธรรม: การให้อภัยหรืออนุญาต 
นายจ้างควรให้พนักงานท างานด้าน
ธุรกิจ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารย์บรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเร่ือง การวางแผนด้านการเงินของ
ธุรกิจ 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

-การพยากรณ์ยอดขาย 
-การประมาณการงบก าไร ขาดทุน 
--การประมาณการงบประแสเงินสด 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าชี้แนะเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
กระแสเงินสดธุรกิจอยู่รอด 
--การประมาณการในงบดุล 
--การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
--แหล่งที่มาและการใช้การประมาณ
การเงินทุน 
-โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านการเงิน 
 
 

3. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลงังาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวธิีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

5. นักศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสปัดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

11 แหล่งที่มาของเงินทุน (11) 
-บทสรุปภาพรวม 
-หนี้สินหรือเงินทุน 
-แหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก 
-กองทุนส่วนบุคคล 
ข่าวธุรกิจ: การเริ่มต้นของชิลี 
--ครอบครัวและเพ่ือน 
--ธนาคารพาณิชย์ 
--ประเภทของสินเชื่อธนาคาร 
--การจัดการเงินทุนจากกระแสเงินสด 
--การตัดสินใจให้สินเชื่อของธนาคาร 
-บทบาทของ SBA ในธุรกิจการเงิน
ขนาดเล็ก การวิจัยและพัฒนาในบริษัท
ผู้ร่วมทุน 
--องค์ประกอบที่ส าคัญ 
--ขั้นตอนการด าเนินงาน 
--ผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนอแผนการเงินของธุรกิจใน

กิจการของผู้เรียน และอภิปรายร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม 
5. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน 
6. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนงานระหว่างภาค 
 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

--ตัวอย่าง 
-ทุนของรัฐบาลอ่ืน ๆ 
-การวางต าแหน่งบุคคล 
-ประเภทของนักลงทุน 
--การน าเสนอต่อภาคเอกชน 
--ระเบียบการประเภทดี (D) 
-การจัดหาเงินทุน 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

12 เงินทุนที่มีความเสี่ยงแบบไม่เป็น
ทางการ บริษัทร่วมทุนและการก้าวสู่
สาธารณะ (12) 
-การจัดหารเงินทุนในธุรกิจ 
-ตลาดทุนที่มีความเสี่ยง 
-บริษัทร่วมทุน 
--ลักษณะของการร่วมทุน 
--ภาพรวมของกิจการอุตสาหกรรม
เงินทุน 
-สิ่งที่ชอบของผู้ประกอบการ 
-กระบวนการของการร่วมทุน 
--การค้นหาผู้ร่วมทุน 
--การเข้าสู่การร่วมทุน 
-การประเมินมูลค่าของบริษัท 
--ปัจจัยในการประเมินมูลค่า 
--การวิเคราะห์สัดส่วน 
--อัตราส่วนสภาพคล่อง 
--อัตราส่วนกิจกรรม 
--อัตราส่วนการใช้ประโยชน์ 
--อัตราส่วนในการท าก าไร 
--ทิศทางการประเมินแบบทั่วไป 
--วิธีการประเมินมูลค่าแบบทั่วไป 
--การประเมินของบริษัทที่ด าเนินการ
บนอินเทอร์เน็ต 
-โครงสร้างการจัดการ 
-การเข้าสู่สาธารณะ 
--ความได้เปรียบ 
--ข้อเสียเปรียบ 
-ระยะเวลาของการเข้าสู่สาธารณะและ

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนองานรปูแบบการประเมิน

ความเสี่ยยง และลักษณะของทนุในกิจการ
และอภิปรายกับอาจารย์ผูส้อน 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบระดมพลงังาน
ความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวธิีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม 
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินแหล่งทุนของ

กิจการ 
6. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน 
7. อาจารย์พิจารณาคะแนนระหว่างภาค 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

การเลือกผู้จ าหน่ายหลักทรัพย์ 
--ระยะเวลา 
--การเลือกผู้จ าหน่ายหลักทรัพย์ 
-แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ตารางเวลา 
--หนังสือเชิญชวน 
--แบบแสดงรายการข้อมูล 
--ขั้นตอน/วิธีการ 
-เนื้อหาด้านกฎหมายและคุณสมบัติ 
-การด าเนินการเมื่อสู่สาธารณะ 
--การสนับสนุนหลังการขาย 
--ความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเงิน 
--ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการ
จัดท ารายงาน 

13 กลยุทธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจและ
การจัดการกลยุทธ์การเติบโต (13) 
-ช่องทางส าหรับการเจริญเติบโต 
--โอกาส 
--การเข้าถึงกลยุทธ์ 
--กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 
--กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
--กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าชี้แนะส าหรับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเติบโต
ส าหรับตลาดใหม่โดยใช้เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
-การตลาดออนไลน์ 
-ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต 
-ผลกระทบของการเจริญเติบโตส าหรับ
ธุรกิจ 
--แรงกดดันต่อทรัพยากรมนุษย์ 
--แรงกดดันของระยะการเป็นพนักงาน 
--แรงกดดันของผู้ประกอบการ 
จริยธรรม: บทเรียนของ Enrow 
-การเอาชนะความกดดันที่มีอยู่ของ
มนุษย์ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจ พร้อมทั้ง      

กลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของกจิการใน
แผนธุรกิจ และอภิปรายกบัอาจารย์ผู้สอน 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินผลกลยทุธ์ที่
ท าให้กิจการการเจริญเติบโต 

5. สรุปและประเมินผลงาน 
6. อภิปรายและซักถาม 
7. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนทีไ่ด้รับระหว่าง

ภาค 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

ข่าวธุรกิจ: แรงกดดันต่อทรัพยากรด้าน
การเงินที่มีอยู่แล้ว 
--ทรัพยากร 
-การเอาชนะแรงกดดันในการจัดการ
พนักงาน 
-การเอาชนะแรงกดดันในช่วงเวลาของ
ผู้ประกอบการ 
--หลักพ้ืนฐานของการจัดการเวลา 
-การเอาชนะแรงกดดันต่อทรัพยากร
ทางการเงินที่มีอยู่ 
--การควบคุมทางการเงิน 
-ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ 
--การจัดกลุ่มของผู้ประกอบการและ
การเจริญเติบโตในกิจการของ
ผู้ประกอบการ 

 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

14 การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรส าหรับการ
เจริญเติบโตขององค์การจากแหล่ง
ทรัพยากรภายนอก (14) 
-การใช้บุคคลอ่ืนช่วยให้ธุรกิจเติบโต 
-การเข้าร่วมทุน 
--ประเภทของการร่วมทุน 
--ปัจจัยความส าเร็จของบริษัทร่วมทุน 
-การเข้าซื้อกิจการ 
--ข้อดีของการซื้อกิจการ 
--ข้อเสียของการซื้อกิจการ 
--การท างานร่วมกัน 
--โครงสร้างการจัดการ 
ข่าวธุรกิจ: การให้ค าแนะน า
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดท า
ข้อตกลง 
--การก าหนดต าแหน่งของผู้ซื้อ 
-การควบรวมกิจการ 
-อ านาจการซื้อ 
-ธุรกิจแฟรนไชส์ 
--ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์กับผู้ท า

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนอประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการ

จัดสรรทรัพยากรขององค์การ และอภิปราย
กับอาจารย์ผูส้อน 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการก าหนดยุทธศาสตร์
เพื่อการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อ
กิจการในการด าเนินธุรกิจ 

5. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม 
6. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน 
 
 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

ธุรกิจแฟรนไชส์ 
-บริษัทร่วมทุนท่ีร่วมลงทุน 
ข่าวธุรกิจ: ทุนของกิจการจากการ
เริ่มต้นที่ได้รับความชื่นชอบ 
--ข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์ 
--ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ 
-การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ 
จริยธรรม: ความยุติธรรมอย่างเพียงพอ 
-การเอาชนะข้อจ ากัดโดยการเจรจา
ต่อรองเพ่ือให้ได้ทรัพยากรมากข้ึน 

สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

15 การวางแผนที่ประสบความส าเร็จ 
(15) 
-กลยุทธ์ทางออก 
-ความต่อเนื่องของธุรกิจ 
--การถ่ายโอนกิจการให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว 
--การถ่ายโอนกิจการให้กับบุคลอื่น 
-ตัวเลือกส าหรับการขายกิจการธุรกิจ 
--การขายตรง 
--แผนทางเลือกส าหรับหุ้นพนักงาน 
จริยธรรม: การก่อให้เกิดปัญหาที่
เชื่อมโยงกันของพนักงาน นายธนาคาร
และธุรกิจ 
--การจัดการการกู้ยมเงิน 
--การล้มละลาย 
--การรอดจากการล้มละลาย 
--การปรับเปลี่ยนองค์การใหม่ (บทท่ี 
11) 
-แผนขยายเวลาการช าระเงิน (บทท่ี 
13) 
-การช าระหนี้ (บทที่ 7) 
-กลยุทธ์ในระหว่างการปรับเปลี่ยนอง๕
การ 
-การด าเนินกิจการให้ตลอดปลอดภัย 
-สัญญาณเตือนภัยของการเกิดการ
ล้มละลาย 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจโดยมีกลยุทธ์

ของความต่อเนื่องเพื่อการประสบ
ความส าเร็จ 

2. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธสีอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศนูย์
การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอน
แบบระดมพลังงานความคิดจากรณีศึกษา
ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  
ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบ
ทักษะกระบวนการสร้างความคดิรวบยอด 
วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. อาจารย์ก าหนดงานให้นักศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ 

4. อาจารย์สรุปและประเมินผลงาน 
5. อาจารย์และนักศึกษาอภิปรายและซักถาม 
6. นักศึกษาตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค

ตลอดภาคการศึกษา 
 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 

4.2 (1)/ 
(2) /(3) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน 

ผู้สอน 

-การเริ่มตน้กิจการใหม่ 
-ความเป็นจริงของการล้มเหลว 
-การฟ้ืนฟูธุรกิจ 

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน ์

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1. 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต (1.1) 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม (1.2) 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
และล าดับความส าคัญ 
(1.3) 

4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 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) 

 

 
1. วัดและประเมินจากการตรง

ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อก าหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลือ
อาจารย์ผู้สอนและการช่วย
แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนเพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึง
ข้อก าหนดของชุมชนหรือ
องค์การที่มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

 
1-15 

 

 
5 

(1.13) 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(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
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (2.8) 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน  ใบความรู้
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
และแบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
5 

(1.11) 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

7 20 
(1.11) 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 20 
(1.2.1) 

4. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการเขียนแผน
ธุรกิจ/โครงการ 

1-15 20 
(1.1.2) 

5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ 

15 5 
(1.13) 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 
(3.3) 

3. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4) 

 
1. วัดและประเมินจากการ

น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษาจาก
ผู้ประกอบการ 

 
1-15 

 
 

 
5 

(1.1.3) 
 

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้เรียน 

1-15 5 
(1.1.2) 

 
3. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

1-15 5 
(1.2.2) 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
4. 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลาย สามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1) 

2. มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4) 

 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

พัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับผู้ประกอบการที่
ผู้เรียนท าการวิเคราะห์พร้อม
น าเสนอ 

 
 

1-15 

 
 

5 
(1.1.2) 

 

2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (5.1) 

 
2. สามารถแนะน าประเด็นการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ (5.2) 

 
3. สามารถใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 
(1.2.2) 

 

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการน าเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจ ากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์

1-15 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซตท์ี่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ 
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจ า  
(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 เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(5) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้ 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทิางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ 
(5) ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือฝึกการแก้ไขปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ

เสมือนจริง 
2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ             
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานทางวิชาการ 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนิน

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์                        3(3-0-6) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 48 
 

2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาส าหรับตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่ เปิดการเรียนการสอนหรือตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- เชิญวิทยากร/ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือการจัดการเรียนรู้ 
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