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อาจารยผูสอน   

(1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 3653205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ (Information 
System for Business Management) (ฉบับปรับปรุง) เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมประเด็นองคการและระบบ
สารสนเทศ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับความสําคัญของขอมูลและ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร โครงสรางระบบสารสนเทศ โครงสรางของฐานขอมูล ฮารดแวร 
ซอฟตแวร บุคลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือขายและการสื่อสาร ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร 

รายละเอียดวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีได
กําหนดไว ท้ังรูปแบบการสอน รูปแบบการสงงาน การนําเสนอผลงานของผูเรียน ความตระหนักรูใน
กระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียน และเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฏีและกรณีศึกษา
ตาง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน และสามารถนําความรูท่ีไดจากการรายวิชาไปประยุกตใช
ในอนาคตได 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                             กรกฎาคม 2561 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป  4 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 43 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 44 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 3653205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 
                                         (ภาษาอังกฤษ)  Information System for Business Management  
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยสุภารตัน คุมบํารุง 
    อาจารยผูสอน (1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1, B1 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 3 / ชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8.2 ศูนยตรัง 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

   วันท่ีจัดทํา 18 กรกฎาคม 2561 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสราง
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรวมถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศท่ีมีตอการวางแผน การ
ควบคุม และการตัดสินใจ  

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบ
สารสนเทศ 

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงความสําคัญ และรูปแบบของการนําระบบสารสนเทศไปใชในองคกร
ธุรกิจ 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

4. เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษารายวิชาท่ีสูงข้ึน และในการท่ีจะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ิมการศึกษาระบบสารสนเทศของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดความเขาใจในระบบสารสนเทศมากยิ่งข้ึน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ขอมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร โครงสรางระบบสารสนเทศ โครงสรางของฐานขอมูล 
ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากรในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือขายและการสื่อสาร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

- 
 

75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา  ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชาหรือหลักสูตร 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  
  (เฉพาะรายท่ีตองการโดยติดตอนัดหมายอาจารยผานทางชองทางท่ีอาจารยไดแจงไว) 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และ

ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย 
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม 
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  
(1)  กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ 
(2)  การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบ

วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4)  การมอบงานเดี่ยวและงานกลุม 
(5)  อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย 

และการสรางตนแบบท่ีดี โดยการเขาสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจงใหผูเรียนรับทราบถึงขอบกพรองท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือนําไปปรับแกไข 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  

(2)  วัดและประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด 
(3)  วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
(4)  วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายรายกลุมและรายบุคคล      
(5)  วัดและประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายและการแกไขงานท่ีมีขอบกพรอง 

 
2. ความรู 
 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 (1)  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
 (2)  สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา  
  (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
  (4)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

  (5)  รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
  (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
 (7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต 
 (8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2.2 วิธีการสอน   
(1)  การบรรยายในหองเรียนของผูสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
(2)  การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ 
(3)  การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององคความรูจากผูเรียน 
(4)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎีท่ีใชสอน 
(5)  การเรียนรูรวมมือ เพ่ือประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง 
(6)  สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแขงขันเพ่ือขอรับ

รางวัลประเภทตาง ๆ จากผลงานท่ีได 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู 

(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค รายงานท่ีไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา 

(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือจากรายวิชาหรือโครงงานท่ีนําเสนอ 
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูหรือ

ผลงานท่ีเขารวมแขงขันเพ่ือขอรับรางวัล 
3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 
  (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 
(1)  ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใชโปรแกรมทางเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 
(2)  การอภิปรายกลุม 
(3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติของเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา 
(2)  วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน 
(3)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นเครือขายทางสังคมและการ

ทําธุรกรรม 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  (1)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ัง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

  (3)  สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 (4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  4.2 วิธีการสอน 
(1)  การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 
(2)  การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนองานทางวิชาการ 
(3)  การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ 
(4)  การเขารวมกิจกรรมดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ 
(2)  วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน 
(3)  วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 
(4)  วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
  (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง 

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การ นําเสนออยางเหมาะสม 
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานเครือขายทางสังคม

และการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานดาน

เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน

เพ่ิมเติมจากเนื้อหาท่ีไดเรียนรู 
5.3 วิธีการประเมินผล 
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ดานดานเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ 
การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและอาจารยผูสอนรายวิชา 
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มคอ. 3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

1 - หัวขอการสอน 
ความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ขอมูล สารสนเทศ ความรู 
- ตัวอยางการใชขอมูลและ
สารสนเทศ 
- ลักษณะของสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศ 
- กระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ 
- ความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 

4 
 
 

1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเองพรอม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต 
2. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
3. แสดงความคิดเห็น และคนควาขอมูล
จากหัวขอ หรือโจทยท่ีผูสอนกําหนด และ
อาจารยผูสอนตอบขอซักถามและให
คําแนะนําแกผูเรียนในเรื่องตางๆ 
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. ตัวอยางระบบ

สารสนเทศ 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
 

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความรูเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เก่ียวกับลักษณะของสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ และ
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ
ได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญดานระบบ
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

สารสนเทศได  
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล 

2 
 

- หัวขอการสอน 
ระบบสารสนเทศในองคกร 
- ความหมายขององคกร 
- โครงสรางขององคกร 
- ลักษณะท่ัวไปของการจัด
องคกร 
- ระดับการจัดการภายในองคกร 
- ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศตอองคกร 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการกับองคกร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับบทบาทของระบบ
สารสนเทศในองคกร 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เก่ียวกับผลกระทบของระบบ
สารสนเทศตอองคกร 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเติม
จากการสืบคนขอมูลและ

 13 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของระบบสารสนเทศได 

3 
 

- หัวขอการสอน 
โครงสรางของระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศอิง
คอมพิวเตอร 
- ประเภทของระบบสารสนเทศ
ตามระดับการปฏิบัติงาน 
- ระบบสารสนเทศในองคกร
ธุรกิจ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ
ซ่ือสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย 
ความรู 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห 
ประเภทของระบบสารสนเทศได 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
5. แบบทดสอบยอย 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
 

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เก่ียวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเติม
จากการสืบคนขอมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของประเภทของระบบ
สารสนเทศได 

4 
 

- หัวขอการสอน 
ระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
- ตัวอยางระบบสารสนเทศทาง
การเงิน 
- ระบบสารสนเทศทางการผลิต 
- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการผลิต 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
แกไขงานท่ีมีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบสารสนเทศใน
องคกรธุรกิจ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เก่ียวกับระบบสารสนเทศใน

สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
 

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

องคกรธุรกิจ 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบสารสนเทศใน
องคกรธุรกิจ 

5 
 

- หัวขอการสอน 
ระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ 
(ตอ) 
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
- ตัวอยางระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
- ระบบสารสนเทศทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความซ่ือสัตย สุจริต 
จากการทําแบบทดสอบยอย   
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เก่ียวกับระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม

เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
5. แบบทดสอบยอย 
 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและ
ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในงานธุรกิจ 

6 
 

- หัวขอการสอน 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
อุปกรณ  
- โครงสรางของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในสํานักงาน 
- ฮารดแวร 
- คอมพิวเตอรสวนบุคคล 
- การพิจารณาเลือกซ้ือฮารดแวร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด  
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ดานอุปกรณ  
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกตใช
งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
ดานฮารดแวรและพิจารณาเลือก
ซ้ือฮารดแวรได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

สําคัญของการประยุกตใชงาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศดาน
อุปกรณและพิจารณาเลือกซ้ือ
ฮารดแวรในงานธุรกิจ 

7 
 

- หัวขอการสอน 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
ชุดคําสั่ง  
- ซอฟตแวรระบบ 
- ซอฟตแวรประยุกต 
- การพิจารณาเลือกซ้ือ
ซอฟตแวร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด  
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ดานชุดคําสั่ง 
ทักษะทางปญญา 

3 
 

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- นักศึกษาสามารถประยุกตใช
งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
ดานชุดคําสั่งและพิจารณาเลือก
ซ้ือซอฟตแวรได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
ชุดคําสั่งและพิจารณาเลือกซ้ือ
ซอฟตแวร 

8 - หัวขอการสอน 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
การสื่อสาร 

4 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- ภาพรวมของการสื่อสารใน
สํานักงาน 
- ประเภทของเครือขาย 
- สื่อกลางการสื่อสารเครือขาย 
- เครือขายไรสาย 
- ธุรกิจกับการใชงาน
อินเทอรเน็ต 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด  
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ดานการสื่อสาร 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ดาน
การสื่อสารใชในงานธุรกิจได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง

2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ศึกษา คนควาการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดานการสื่อสารในงานธุรกิจ  
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

 23 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
- นักศึกษาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ท้ังในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานได 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ดานการสื่อสารได 

9 - หัวขอการสอน 
การจัดการฐานขอมูล  
- โครงสรางขอมูลและระบบ
แฟมขอมูล 

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- ระบบฐานขอมูล 
- ประโยชนของฐานขอมูล 
- ระบบการจัดการฐานขอมูล 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
แกไขงานท่ีมีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการฐานขอมูล 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ประยุกตใชงานฐานขอมูลในงาน
ธุรกิจ 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม

เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 
 

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอยาง การ

ทําการตลาดผานยูทูป 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
ฐานขอมูลในงานธุรกิจ 

10 - หัวขอการสอน 
อัจฉริยะทางธุรกิจ 
- คลังขอมูล 
- เหมืองขอมูล 
- ความหมายระบบอัจฉริยะธุรกิจ 
- สถาปตยกรรมของระบบ
อัจฉริยะธุรกิจ 
- การประยุกตใชระบบอัจฉริยะ
ธุรกิจในองคกร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ

4 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
5. แบบทดสอบยอย 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอยางการทํา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

2, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ซ่ือสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย   
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับอัจฉริยะทางธุรกิจ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห 
สรุปประเด็นการประยุกตใช
ระบบอัจฉริยะธรุกิจในองคกร
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
อัจฉริยะธุรกิจในองคกร 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

11 - หัวขอการสอน 
ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 
- องคประกอบของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
- ประโยชนของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 
- ระบบสนับสนนุการตัดสินใจใน
องคกรธุรกิจ 
- ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ
แบบกลุม 
- ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ
ของลูกคา 
- ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบสนับสนนุการ

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. การสรางรายไดผาน 

Blog ทวิตเตอร และ

การโฆษณาผาน 

Google AdSense 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 

1, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ตัดสินใจ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห 
สรุปประเด็นการนําระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจมาใชให
เกิดประโยชนในองคกรธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบสนับสนนุการ
ตัดสินใจในองคกรธุรกิจ 

12 - หัวขอการสอน 
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
- คุณลักษณะของระบบ

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

2, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

สารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง 
- ความแตกตางระหวางระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ระดบัสูงกับระบบสนับสนนุการ
ตัดสินใจ 
- การทํางานรวมกันระหวาง
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ระดบัสูงกับระบบสนับสนนุการ
ตัดสินใจ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห 

2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคนและนําเสนอขอมูล 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
 
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

สรุปประเด็นระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร การทํางาน
รวมกันและความแตกตาง 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
ในองคกร 

13 - หัวขอการสอน 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
วางแผนและการควบคุม 
- การบริหารหวงโซอุปทาน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

2, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

บริหารหวงโซอุปทาน 
- การบริหารลูกคาสัมพันธ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารลูกคาสัมพันธ 
- การวางแผนทรัพยากรองคกร 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ
ซ่ือสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย  
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการวางแผนและการ
ควบคุม 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห 
สรุปประเด็นการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
วางแผนและการควบคุม 

สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
5. แบบทดสอบยอย 
 

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 

 32 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผน
และการควบคุมในองคกร 

14 - หัวขอการสอน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ความจําเปนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
- ภาพรวมของการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 
- การวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในองคกร 

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

2, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- วงจรการพัฒนาระบบ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด 
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
สรุปประเด็นเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอยาง

ธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

15 - หัวขอการสอน 
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 
- ความหมายจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพคอมพิวเตอร 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักคอมพิวเตอร 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผูใชงานคอมพิวเตอร 
- จริยธรรมเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ 
- จริยธรรมสําหรับผูใชงาน

3 1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อท่ี
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน 
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานท่ีผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพ่ิมเติม 
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน 
5. ทดสอบยอย 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวชิาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการทางธุรกิจ  

2. ใบงานหรือใบ

ความรู 

การนําเสนอดวยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 

2, 4 4 (1) 
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

อินเทอรเน็ต 
- จริยธรรมในการใชสื่อสังคม
ออนไลน 
- จริยธรรมในการใชไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสและกระดาน
ขอความ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ 
และซ่ือสัตยสุจริต  
ความรู 
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร 
ทักษะทางปญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เก่ียวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณเก่ียวกับ
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มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา 

(ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

คอมพิวเตอรได 
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานกลุม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห 
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรูท่ีได    

(ระบุขอ) 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
-การมีสวน
รวมในชั้น
เรียน 
- การ 
มอบหมาย
งานให
นักศึกษาทํา
ท้ังงานกลุม
และงาน
เดี่ยว 
- ความมีจิต
อาสา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณคา 
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย
สุจริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงตอเวลา 
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสังคม (1.2) 
3. มีภาวะความเปนผูนํา
และผูตาม สามารถทํางาน
เปนทีม สามารถแกไขขอ
ขัดแยง และลําดับ
ความสําคัญ (1.3) 
4. เคารพสิทธิ รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง
เคารพในคุณคา และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
(1.4) 
5. เคารพกฎระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกร และสังคม (1.5) 
6. สามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล
องคกร และสังคม (1.6) 
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.7) 

1. วัดและประเมินจากการตรง
ตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการสงงานตาม
ขอกําหนด 
3. วัดและประเมินผลงานท่ี
ไดรับมอบหมายและการแกไข
งานท่ีมีขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ําใจในการชวยเหลืออาจารย
ผูสอนและการชวยแนะนําในสิ่ง
ท่ีเปนประโยชนสรางสรรคตอ
เพ่ือนรวมชั้นเรียนเพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน 

1-15 
 

5 
 

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบยอย 
แบบฝกหัด 

ความรู 
1. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี
ศึกษา(2.1) 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูจากใบงาน การทดสอบ
ยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัต ิ

 
1-15 

 
10 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรูท่ีได    
(ระบุขอ) 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

แบบฝก
ปฏิบัต ิ
- การ
นําเสนอ
รายงานการ
เรียนรูแบบ
รวมมือใน
รายวิชา 
- กิจกรรม
สงเสริมการ
สงผลงาน
เขารวม
แขงขันเพ่ือ
ขอรับรางวัล 
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค
ความรู โดย
การสอบ
ปลายภาค 

2. สามารถวิเคราะห
ปญหา เขาใจและอธิบาย
ความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมท้ัง
ประยุกต ความรู ทักษะ 
และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา(2.2) 
 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค 

8 30 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 30 

4. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอรายงานการเรียนรูแบบ
รวมมือในรายวิชา/โครงการ 
5. วัดและประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมความรู 
6. วัดและประเมินจากการ
สงผลงานเขารวมแขงขันเพ่ือ
ขอรับรางวัล 

1-15 5 

- มอบหมาย
งานให
นักศึกษา
วิเคราะห
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมท้ังรวม
อภิปราย
กลุม 
 
 

ทักษะทางปญญา 
1. คิดอยางมี
วิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ(3.1) 
2. สามารถสืบคน ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ
เพ่ือใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค (3.2) 
3. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาและความ
ตองการ(3.3) 
4. สามารถประยุกต

 
1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ตอกรณีศึกษา 
 

 
1-15 

 
 

 
5 

 
 

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเรียน 

1-15 5 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับ
ประเด็นการเรียนรู 

1-15 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรูท่ีได    
(ระบุขอ) 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม(3.4) 

- การ
นําเสนอ
ผลงานท่ี
ไดรับ
มอบหมาย
ท้ังงานกลุม
และงาน
เดี่ยว  
 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. สามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง 
ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา 
หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน (4.2) 
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม(4.4) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบรวมมือ 
 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจากผลการ
คนควา การตอบโจทยงาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุมและการ
เปนผูนําในการอภิปรายซักถาม 
 

1-15 

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห 
และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สําคัญดาน
เครือขาย
ทางสังคม
และการทํา
ธุรกรรม 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช
เครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยู
ในปจจุบันตอการทํางาน
ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(5.1) 
2. สามารถส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังปาก
เปลาและการเขียน 
เลือกใชรูปแบบของส่ือ
การนําเสนออยาง
เหมาะสม (5.3) 
3. สามารถใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสาร

 
 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห 
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรม 

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

5 

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบคน เทคนิคการนําเสนอโดย
ใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ
ไดอยางเหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง

1-15 
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรูท่ีได    
(ระบุขอ) 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

อยางเหมาะสม(5.4) ขอจํากัด เหตุผลการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอ
ชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้น
และอาจารยผูสอนรายวิชา 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
    กนิษฐา ศรีเอนก. (2558). เอกสารประกอบการเรียนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ. 

กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ณัฏฐพันธ เขจรนันท และไพบูรณ เกียรติโกมล. (2542). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ณาตยา ฉาบนาค. (2548). ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร:  เอส.พี.ซี. บุคส. 
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2545). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด จี 

กราฟฟค. 
รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยกีาร

จัดการความรู. พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.ion Systems. 9th edition, NJ: 
Prentice Hall, Inc.  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
Laudon, K., & Laudon, J. (2014). Management Information Systems. United States: 

Pearson Education 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุมระหวางผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2. กลยุทธการประเมินการสอน    
    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
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มคอ. 3 

 คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ท้ัง 5 ดาน แบงได ดังนี้  
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม รอยละ   5 
 2) ดานความรู  รอยละ 65 
 3) ดานทักษะทางปญญา รอยละ 10 
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  รอยละ 10 
 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  รอยละ 10 
     และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

ระดบัคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน คารอยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ด ี(Good) 3.0 75-84 
C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 70-74 
C พอใช (Fair) 2.0 60-69 
D+ ออน (Poor) 1.5 55-59 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 

 
    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
 
3. การปรับปรุงการสอน     

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือระดมสมอง และหาขอมูลสรุปภาพรวมของปญหาเพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยในภาค
เรียนถัดไป 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - ทวนสอบผลการเรยีนรูของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม

การเรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/สวนรวม มอบหมายงาน/นําเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    

2. ความรู    

3. ทักษะทางปญญา    

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

   

 42 



มคอ. 3 

รับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวชิาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองท่ี
หลากหลาย 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 

 
 
 

รหัสวิชา 3653210 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 

 (ภาษาอังกฤษ) Introduction to Web Programming 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 

ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา  3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 3(2-2-5) Introduction to Web 
Programming มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มาตรฐาน
เว็บไซต์ ภาษาส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรกรูปภาพ ตาราง 
แบบฟอร์ม การก าหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ การโอนย้าย
ข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเบื้องต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี การเรียน
การสอนภาคปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎี
และกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ใช้ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

    
 

                                                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                          กรกฎาคม 2561 
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สารบัญ 
 

หมวด หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 34 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 34 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวชิา 3653210 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 
                                           (ภาษาอังกฤษ)  Introduction to Web Programming   

2. จ านวนหน่วยกิต 
     3(2-2-5) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ชวาลิน เนียมสอน 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง      ตอนเรียน A1 

ผศ.ชวาลิน เนียมสอน ตอนเรียน B1  
      
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    - 

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

8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุง 23 กรกฎาคม 2561 
วันที่ปรับปรุง 21 กรกฎาคม 6025  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มาตรฐานเว็บไซต์ ภาษา

ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML XHTML เกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ 

การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การก าหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ การ
จัดรูปแบบเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเบื้องต้น การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML CSS เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ส าหรับธุรกิจ 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเว็บและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ HTML 5 และ 

Responsive Web และ การสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป เช่น Word press เป็นต้น 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มาตรฐานเว็บไซต์ ภาษาส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความ การแทรกรูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม การก าหนดค่าของสี สไตล์ชีท การจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บ การจัดรูปแบบเว็บ การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เบื้องต้น การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บ 

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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ 75 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 

 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653210 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 

 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

-  อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
-  อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ

ผู้เรียน  โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์
  1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     
1.2 วิธีการสอน 
         1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัยจรรยาบรรณ 
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม  
 2. ให้ท าโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่ม เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการท ากิจกรรมภายในห้องเรียน ทั้งพฤติกรรม
การเรียน การท ารายงานกลุ่ม และการสอบ   
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบ   
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
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 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ 

 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
  2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2. การแบ่งกลุ่มท าโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 1.  สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม  
 3.  ประเมินผลจากการท ารายงานและการมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    
  3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
  3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
   3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
      3.2 วิธีการสอน 
 1.  บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบค าถามท้ายบทเรียนหรือออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
 2.  สาธิตวิธีการเขียนภาษา XHTML CSS การเพ่ิมลูกเล่นด้วย ภาษา Java การสร้างฐานข้อมูล การ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP เพ่ือใช้ในการสร้างเว็บเพจ 
 3. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าโครงการที่ก าหนดโดยใช้ความรู้ที่ได้จากรายวิชา เพ่ือใช้ในการน า
เนื้อหาสาระความรู้ เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บเพจ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
         1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติสร้างเว็บไซต์ โดยประเมินผลจากการเขียนค าสั่ง การจัดรูปแบบ ความ
สวยงาม  
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2. ให้นักศึกษาท าโครงงานสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการ
ท าธุรกิจ โดยประเมินผลจากการเขียนค าสั่ง การจัดรูปแบบ ความสวยงาม และเงื่อนไขอ่ืน ๆที่ผู้สอนก าหนด 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา       

  4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

  4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายให้ท าโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในรายวิชา 
 2. มอบหมายงานในรูปแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม        
กับสาระการเรียนรู้ 
   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      

5.1.1 มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่ มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
  5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 
 1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 2.  ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากการเนื้อหาที่ค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website เช่น 
www.w3school.com www.csszengarden.com/ http://css.maxdesign.com.au/ 
   5.3 วิธีการประเมินผล 
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1.  ประเมินผลจากงานที่ให้ศึกษาค้นคว้า และ จากชิ้นงานกลุ่มและชิ้นงานเดี่ยว 
2. ประเมินผลจากการทวนสอบโดยการสอบปากเปล่า 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อการสอน / Learning 

Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
1 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

- อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- ความหมายของ ISP 
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
- รูปแบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
- ชื่อโดเมน (Domain Name) 
- เว็บ (Web) 
- เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ 

   - สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
และระบบเครือข่าย  
ทักษะทางปัญญา 

4 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะน าสือการ
เรียนการสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนจัดท าโครงงานการพัฒนา
เว็บไซต์เป็นกลุ่ม โดยบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชา เครือข่ายสังคมและ
การท าธุรกรรม หรือ รายวิชาอ่ืน ๆ ที่
สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็น
รูปธรรม ก าหนดน าเสนอในสัปดาหท์ี ่
15 
 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต เว็บ เว็บเซิฟเวอร์  

2 บทที่ 2 มาตรฐานเว็บไซต์ (Web 
standards) 
- มาตรฐานเว็บไซต์ 
- ประโยชน์ของมาตรฐานเว็บ 
- โครงสร้างภาษา HTML ตามหลัก

มาตรฐาน 
- โครงสร้างสไตล์ชีทตามหลัก

มาตรฐาน 
- ความหมายของ Web 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
Accessibility 

- เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเว็บไซต์ 
- เครื่องมือส าหรับสร้างเว็บเพจ 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเว็บ 
โครงสร้างภาษา HTML เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เว็บไซต์ที่มี
มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานตามภาษา   
HTML ได้ 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML ใน
การเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ มาตรฐานเว็บ 

3 บทที่ 3 ภาษา HTML และ ภาษา 
XHTML 
- แนะน าภาษา HTML 
- ความหมายของ HTML  
- รูปแบบของภาษา HTML  
- โครงสร้างพืน้ฐานของภาษา HTML 
- กฎในการใช้ภาษา HTML 
- ความหมายของ XHTML 
- ความส าคัญของภาษา XHTML 
- โครงสร้างของเอกสาร XHTML 
- กฎในการใช้ภาษา XHTML 
- ข้อแตกต่างของภาษา XHTML และ 

HTML 
- สรุป 
Learning Outcome 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ภาษา 
HTML และ XHTML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- -นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ

สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ XHTML 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
4 บทที่ 4  การจัดรูปแบบเอกสารและ

ข้อความด้วยภาษา XHTML 
- การก าหนดหัวข้อเรื่อง (Headings) 
- การก าหนดเส้นแบ่งเนื้อหา 

(Horizontal Rule) 
- การก าหนดย่อหน้า (Paragraphs) 
- การก าหนดการข้ึนบรรทัดใหม่ (Line 

Break) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความด้วย
ภาษา XHTML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
 
  
 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ XHTML 

5 บทที่ 4  การจัดรูปแบบเอกสารและ
ข้อความด้วยภาษา XHTML (ต่อ) 
- การก าหนดรูปแบบข้อความ (Text 

Formatting) 
- การก าหนดการแสดงรายการ (Lists) 
- การก าหนดการเชื่อมโยง (Links) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบเอกสารและข้อความด้วย
ภาษา XHTML 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา HTML 
และ XHTML 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
6. นักศึกษาส่งความคืบหน้าโครงงาน
ออกแบบเว็บไซต์ครั้งที่ 1 (โครงร่าง
เว็บภาษา HTML) 
 
 
  
 

6 บทที่ 5  การแทรกรูปภาพ ตาราง 
แบบฟอร์ม ด้วยภาษา XHTML และ
การก าหนดค่าสีบนเว็บ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การแทรกรูปภาพ (Images) 
- การแทรกตาราง (Tables) 
- การสร้างแบบฟอร์ม (Forms and 

Input) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการแทรก
รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม ด้วยภาษา 
XHTML และการก าหนดค่าสีบนเว็บ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับค าสั่งภาษา 
HTML และ XHTML 

7 บทที่ 5  การแทรกรูปภาพ ตาราง 
แบบฟอร์ม ด้วยภาษา XHTML และ
การก าหนดค่าสีบนเว็บ (ต่อ) 
- การจัดองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ 

(Layouts) 
- การก าหนดค่าสีบนเว็บ 
- ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์ 
- รหัสค่าสี 
- รูปแบบสี 
- การผสมสี 
- สีมาตรฐานของ HTML 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 

8 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการแทรก
รูปภาพ ตาราง แบบฟอร์ม ด้วยภาษา 
XHTML และการก าหนดค่าสีบนเว็บ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของภาษา HTML และ XHTML 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา HTML และ 
XHTML ในการเขียนเว็บเบื้องต้นได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับค าสั่งภาษา 
HTML และ XHTML 

 

8 บทที่ 6  สไตล์ชีทเบื้องต้น 
- มาตรฐานของสไตล์ชีท 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- ประโยชน์ของสไตล์ชีท 
- โครงสร้างของไตล์ชีท (CSS Syntax) 
- การประกาศค าสั่งของสไตล์ชีท 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ภาษา CSS 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษา CSS 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
6. สอบกลางภาค 
 
  
 

2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

9 บทที่ 6  สไตล์ชีทเบื้องต้น (ต่อ) 
- การประกาศค าสั่งของสไตล์ชีท แบบ 

ID และ Class 
- คุณสมบัติส าคัญของสไตล์ชีท 
- การเขียนค าอธิบายให้กับสไตล์ชีท 

(CSS Comments) 
- การก าหนดและอ้างอิงสไตล์ชีท 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ภาษา CSS 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ของภาษา CSS 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 6. นักศึกษาส่งงความคืบหน้า
โครงงานออกแบบเว็บไซต์ก่อนที่จะ
น าเสนอในสัปดาห์ที่ 15 
 
  

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

 

10 บทที่ 7 การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ
ด้วยสไตล์ชีท 

- ความหมายของ Box Model  
- การควบคุมพ้ืนที่ว่างด้วย Margin 

และ Padding 
- การก าหนดขนาดเส้นขอบ 
- การก าหนดสีพ้ืนหลัง 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บด้วยสไตล์ชีท 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

11 บทที่ 7 การจัดองค์ประกอบหน้าเว็บ
ด้วยสไตล์ชีท 

- การก าหนดความสูงและความกว้าง 
- การควบคุม Tab ด้วย Property 

“overflow” 
- การจัดต าแหน่งวัตถุด้วย Positioning 
- การจัดต าแหน่งวัตถุด้วย Float และ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
Clear 

- การจัดต าแหน่งแนวนอน 
(Horizontal Align) 

- การน าทาง (Navigation) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบหน้าเว็บด้วยสไตล์ชีท 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเดน็ส าคัญเกี่ยวกับภาษา CSS 

12 บทที่ 8 การจัดรูปแบบเว็บด้วยสไตล์
ชีท 

- การตกแต่งพ้ืนหลัง (CSS 
Background)  

- การตกแต่งข้อความ (CSS Text) 
- การตกแต่งตัวอักษร (CSS Font) 
- การตกแต่งจุดเชื่อมโยง (CSS Link) 
- การตกแต่งรายการข้อมูล (CSS List) 
- การตกแต่งตาราง (CSS Table) 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ภาษา 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บได้  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  
 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกีย่วกับค าสั่ง CSS ในการ
ตกแต่งหน้าเว็บ 

13 บทที่ 9 JavaScript 
- ภาษา  JavaScript 
- ความแตกต่างระหว่าง Java และ 

JavaScript 
- ความสามารถของ JavaScript 
- ข้อจ ากัดของ JavaScript 
- การประมวลผลเอกสาร HTMLและ

ภาษา JavaScript 
- เครื่องมือส าหรับการพัฒนา 

JavaScript 
- องค์ประกอบพ้ืนฐานของ JavaScript 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การใช้งาน JavaScript บนเว็บเพจ 
- รูปแบบการเขียน  JavaScript 
- การประกาศตัวแปร 
- การรับและแสดงผลข้อมูล 
- การใช้ JavaScript ควบคุมการ

โต้ตอบกับผู้ใช้งาน 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษา Java 
Script 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา Java ในการ
เพ่ิมฟังก์ชั่นการท างานให้กับเว็บไซต์ได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาษา Java 
Script 

14 บทที่ 10 การโอนย้ายข้อมูลไปยัง
เครื่องแม่ข่าย และการโปรโมท
เว็บไซต์ 
- การโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย 

(Upload) 
- การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับด้วย

โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search 
engine  

- Optimization : SEO) 
- การปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับการโป

รโมทเว็บไซต์ 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโปรโมทเว็บ 
- การใช้งานแท็ก meta  
- ลงทะเบียนเว็บไซต์กับโปรแกรมสืบค้น

ข้อมูล 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเขียน
เว็บไซต์โดยใช้ค าสั่งจากเนื้อหาที่เรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติมจากกรณีตัวอย่าง
และเว็บไซต์ 
4. ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้
กรณีศึกษาที่ค้นหาด้วยตนเองตามต้อง 
(ผู้สอนก าหนดขอบเขต) 
5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท 
 
  

1. ต ารารายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเว็บ
เบื้องต้น 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง เว็บไซต์ 
จากอินเทอร์เน็ต 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1,1.3,1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- การตรวจสอบความผิดพลาดของ

ภาษา XHTML 
- สรุป 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการน าข้อมูล
ขึ้นเว็บเซิฟเวอร์และการโปรโมทเว็บไซต์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้ SEO เป็น
เครื่องมือในการโปรโมทเว็บไซต์ของตน
ให้ติดอันดับได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถน าเสนอ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลการโปรโมท
เว็บไซต์ 

15 ผู้เรียนน าเสนอผลงานออกแบบกราฟิก
จาก 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งงานตรงต่อเวลา 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานกลุ่ม  และท างาน
เป็นทีมได้ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามีกระบวนการในการสื่อสาร
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

4 1. ผู้เรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
2. ผู้สอนประเมินผลงานร่วมกัน 
 

1. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1,1,1.2,1.3,1.4 ผศ.ชวาลิน 
เนียมสอน , 
ผศ.สุภารัตน์ 
คุ้มบ ารุง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.  ตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1.1)  
1.มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรั บผิ ดชอบต่ อ
ต น เ อ ง  แ ล ะ สั ง ค ม 
(1.1.2) 
3. มีภาวะความเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ (1.1.3) 
2 . เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ สั ง ค ม 
(1.1.5) 
3 .สามารถวิ เคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ สั ง ค ม 
(1.1.6) 
4 . มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.1.7) 
 

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะน าใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5% 

2. โครงการ
พัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา (2.1.1) 

1. วัดและประเมินจากการ
จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

8,15 
 

60% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ 
ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
(2.1.2) 
3. สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและหรือ
ประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรงตามข้อก าหนด
(2.1.3) 
4. สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและ
วิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ 
(2.1.4) 
5. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง (2.1.5) 
6. มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาและหรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง  (2.1.7) 
7.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ

องค์ความรู้ โดยการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.8) 

3. มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์และ
แสดงความ
คิดเห็น 
- การฝึกปฏิบัติ
จาก Tutorial 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ (3.1.1) 
2.สามารถสืบค้น 
ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (3.1.2) 
3. สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหา 
และความต้องการ
(3.1.3) 
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.1.4) 

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานการออกแบบ 
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
เว็บไซต์ 
4. วัดและประเมินผลจากงาน
ฝึกปฏิบัติจาก Tutorials 

1-15 
 

15% 
 

4. การ
น าเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1.สามารถสื่อสารกับ
กลุ่มคนหลากหลาย 
สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ (4.1.1) 
2. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท

1. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอโครงงานออกแบบ
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน (4.1.2) 
3.มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง 
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.1.3) 
4.มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม (4.1.4) 

5. การติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
น าเสนอ
รายงาน
ประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเว็บ
ในปัจจุบัน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1.1) 
2. สามารถสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ น าเสนออย่าง
เหมาะสม(5.1.3) 
3. สามารถใช้
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.1.4) 

1. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการการสร้าง
เว็บไซต์ ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

2-15 10% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

ชวาลิน  เนยีมสอน. (2561). การเขียนโปรแกรมเวบ็เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟิกไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
Cameron. (2014). Colour for web design : apply colour confidently and create successful 

websites. London: UK. ILEX. 
Chapman, Cameron. (2014). Colour for web design : apply colour confidently and create 

successful websites. London: UK. 
Christopher. (2010). CSS cookbook. Sebastopol, Calif. : O' Reilly Media 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล (2559). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นดว้ย JavaScript. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
จีราวธุ วารินทร.์ (2560). พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบบัสมบูรณ.์ 

กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย. 
ธีรวัฒน ์ประกอบผล. (2558). เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ.์ กรุงเทพมหานคร:  

ซิมพลิฟาย. 
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2558). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่

ด้วย PHP รว่มกับ MySQL และ jQuery. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
----. (2559). การเขียนโปรแกรม Java และ Android. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้  
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 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ  5 
 2) ด้านความรู้  ร้อยละ 60 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 10 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ 10 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  
การประเมินผล  
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ดี (Good) 3.0 75-84 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 70-74 
C พอใช้ (Fair) 2.0 60-69 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-59 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

- เพ่ิมกรณีศึกษาจากผลงานจริง เพ่ือน าไปบูรณาการความรู้ในการสร้างผลงาน 
- ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนในรูปแบบของเกม (Game Base Learning) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 

และวัดผลก่อนและหลังเรียน (Pretest – Posttest) 
- จัดกระบวนการเรียนการสอบแบบ Active Learning เพ่ือให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้า

ชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 
   - ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
และการน าเสนอผลงาน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
     - ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์ 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

ประจําภาคเรียนท่ี  1 ปกีารศึกษา 2561 
 

 
 

รหัสวิชา 3653605  
ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม  

                           (ภาษาอังกฤษ) Social Network and Social Commerce 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะล ิ

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบํารุง 
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คํานํา 
 

 รายละเอียดรายวิชา 3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม (Social Network and 
Social Commerce) เป็นรายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ศึกษากลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่อง
ทางการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม แนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่ อุปทาน การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

รายละเอียดวิชาน้ีจึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษาต่างๆ 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการรายวิชาเครือข่ายทางสังคม
และการทําธุรกรรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอนาคตได้ 

 
 

 
                                                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
                             สิงหาคม 2561 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมลูทั่วไป  4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา  6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 43 
หมวด 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 44 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3653605 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม 
                                              (ภาษาอังกฤษ)  Social Network and Social Commerce 
    2. จํานวนหน่วยกิต 
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  สวนมะลิ ตอนเรียน A1 

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบํารุง   ตอนเรียน B1 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไมม่ ี
8. สถานที่เรียน 
 8.1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8.2 ศูนย์ตรัง 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

   วันที่จัดทํา 1 สิงหาคม 2561 
 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม ช่องทางการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม 

ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคมได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่
อุปทาน 

4. เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพ่ือปรับเน้ือหารายวิชาที่สอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม 
2. เพ่ือนําเสนอกรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น 
2. เพ่ือปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา  
ศึกษากลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสงัคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่องทางการ

เข้าถึงเครือข่ายทางสังคม แนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่าย
ทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคีวามชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

75 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
 
 
 
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 
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- อาจารย์ประจํารายวิชา  ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตรหรือ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
  (เฉพาะรายทีต้่องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้) 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ

ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีความเป็น

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

1.2 วิธีการสอน  
(1)  กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(2)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
(3)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(4)  การมอบงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
(5)  อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพ่ือนําไปปรับแก้ไข 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย  

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

 
 
2. ความรู้ 
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 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
 (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
  (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
  (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการนําไป

ประยุกต์ 
  (5)  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
  (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

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

 2.2 วิธีการสอน   
(1)  การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
(2)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(3)  การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน 
(4)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน 
(5)  การเรียนรู้ร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมนิค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(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) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นําเสนอ 
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ

ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือขอรับรางวัล 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
  (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 
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(1)  ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใช้โปรแกรมทางเครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติของเครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา 
(2)  วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
(3)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นเครือข่ายทางสังคมและการ

ทําธุรกรรม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  (1)  สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

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

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  4.2 วิธีการสอน 
(1)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2)  การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วมในการนําเสนองานทางวิชาการ 
(3)  การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4)  การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  วัดและประเมินจากผลการเรยีนแบบร่วมมอื 
(2)  วัดและประเมินจากผลการศกึษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน 
(3)  วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 
(4)  วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
  (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การ นําเสนออย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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5.2 วิธีการสอน 
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านเครือข่ายทางสังคม

และการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านด้าน

เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น

เพ่ิมเติมจากเน้ือหาที่ได้เรียนรู้ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านด้านเครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ 
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

1 - หัวข้อการสอน 
สื่อทางสังคมออนไลน์ 
- การตลาด 3.0 ยุคของการมี
ส่วนร่วมของลูกค้า 
- สื่อทางสังคม 
- ลักษณะของโซเซียลมีเดีย 
- การเปรียบเทียบความ
น่าเชื่อถือของสื่อโซเซียลมีเดีย
และสื่อเดิม 
- ประเภทของโซเซียลมีเดีย 
- องค์ประกอบของสื่อทางสังคม 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้สื่อทาง
สังคมออนไลน์ได้ทั้งต่อบุคคล 
องค์กร และสังคม 
 

4 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต์ 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอย่าง สื่อ

ทางสังคม 

4. สื่อมลัติมีเดีย และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

1, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสื่อทางสังคมออนไลน์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาการใช้สือ่ทางสังคม
ออนไลน์ได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญด้านสือ่
ทางสังคมออนไลน์ได้  
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

2 
 

- หัวข้อการสอน 
เครือข่ายทางสังคม 
- เครือข่ายทางสังคม 
- การสร้างเครอืข่ายทางสังคม 
- ประเภทของ Social Network 
- ผลกระทบของเครือข่ายทาง
สังคม 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบของเครือข่ายทาง
สังคมได้ 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม ประเภทของ Social 
Network ผลกระทบของ
เครือข่ายทางสังคม 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติ 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. ตัวอย่างเครือข่าย

ทางสังคม 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ผลกระทบของเครือข่ายทาง
สังคม 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ด้านของเครือข่ายทางสังคม 

3 
 

- หัวข้อการสอน 
เฟสบุ๊คโปรแกรมประยุกต์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
- โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่าย
สังคม 
 
 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติ โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่าย
สังคม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

1, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริตจาก
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ความรู ้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ 
เลือกใช้ประยุกต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
กับประเภทของธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถประยกต์
ความรู้ และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการใช้โปรแกรม
ประยุกต์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยอาศัยประสบการณ์
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
ได้  
 

เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
ศึกษาการขายสินค้าผ่านเครอืข่ายทาง
สังคม 
6. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอย่าง การ
ขายสินค้าบนเฟสบุ๊ค 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้ 

4 
 

- หัวข้อการสอน 
ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อการค้า 
สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด 
- เปลี่ยน Facebook ให้เป็น
ร้านค้าออนไลน์ 
- การสร้างร้านค้าออนไลน์โดยใช้ 
Facebook และ Page 
- ประเภทของ Pageและ Page 

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์กับเครือข่าย
สังคม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

1, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ที่เหมาะสมกับการเปิดร้าน
ออนไลน์ 
- เริ่มต้นสร้าง Page 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้า 
Page 
- หน้าปกเฟซบุ๊ก (Cover Page) 
- ข้อมลูของ Page ร้านค้า และ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านคา้ 
- เมนูแท็บพื้นฐานบน Page ปรับ
ให้เป็นกิจการรา้นค้าออนไลน์ 
- เพิ่มรูปภาพข้อมูลสินค้า 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
     -  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบรนด์ 
สื่อสารการตลาด 
 
 

สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอย่าง 

เฟสบุ๊คเพื่อการค้า 

สร้างแบรนด์ สื่อสาร

การตลาด 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 



มคอ. 3 

 17

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
งานเฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบ
รนด์ สื่อสารการตลาด 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกต์ใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบรนด์ 
สื่อสารการตลาดได้ 

5 
 

- หัวข้อการสอน 
ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อการค้า 
สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด 
(ต่อ)  

4 
 

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

1, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- การเข้าถึง Page ร้านค้าสําหรับ
คนทั่วไป 
- โพสต์แจ้งการเปิดร้านค้า 
อัพเดตร้านค้า 
- ตัวอย่างของลิงค์ URL 
- แจ้งเตือนเมือ่มีความเคลื่อนไหว
บนร้านค้า (Page) 
- การสั่งจองสนิค้าบน Page การ
แจ้งยอดสินค้า 
- เทคนิคการขายสินค้าบน
เฟสบุ๊ค 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์ สจุริต 
จากการทําทดสอบย่อย   
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบรนด์ 
สื่อสารการตลาด 
 

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมประยุกต์กับเครือข่าย
สังคม 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. ทดสอบย่อย 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอย่าง 

เฟสบุ๊คเพื่อการค้า 

สร้างแบรนด์ สื่อสาร

การตลาด 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
งานเฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบ
รนด์ สื่อสารการตลาด 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกต์ใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบรนด์ 
สื่อสารการตลาดได้ 

6 - หัวข้อการสอน 
การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อะเม
ซอน 
- หลักการทํางานของ Amazon 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

1, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- Amazon Associates 
- ขั้นตอนการสมัคร Amazon 
Associates 
- aStore 
- การใช้งาน Widgets 
- เทคนิคค้นหาสินค้าของ 
Amazon 
- เหตุผลของการเลือกขายสินค้า
กับ Amazon.com 
- กฎของ Amazon 
- ผลตอบแทน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
     -  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการขายสินค้าผา่น
เว็บไซต์อะเมซอน 
 
 
 

ศึกษาการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อะเมซอน 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอย่าง การ

ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ 

Amazon 

4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์
หลักการขายสนิค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอนได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอน 
ได้ 

7 - หัวข้อการสอน 
การทําการตลาดผ่านยูทูป 
- แนะนําการใช้งาน 
Youtube.com  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

1, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- เริ่มต้นอัพโหลดคลิปวิดีโอลง
เว็บไซต์ YouTube 
- ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 
- ลบวิดีโอออกจาก YouTube 
- เลือกเก็บวีดิโอที่ชื่นชอบ 
- ลบวิดีโอออกจากหมวด 
Favorites 
- ข้อดีของการขายสินค้าผ่าน 
YouTube 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริตในการ
สร้างคลิปวิดีโอแนะนําสินค้าเพื่อ
ทําการตลาดผ่านยูทูป 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทําการตลาดผ่านยู
ทูป 
 

ศึกษาการทําการตลาดผ่านยูทูป 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มให้
ผู้เรียนสร้างคลปิวิดีโอแนะนําสินค้าเพื่อทํา
การตลาดผ่านยูทูป 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 
 

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอย่าง การ

ทําการตลาดผ่านยูทูป 

4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์การ
ทําการตลาดผ่านยูทูปได้ 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทํางานได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการทําการตลาดผ่านยู
ทูปได้ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

8 - หัวข้อการสอน 
การสร้างรายได้ผ่าน Blog ทวิต
เตอร์ และการโฆษณาผ่าน 
Google AdSense 
- การสร้างรายได้ผ่าน Blog 
- ทวิตเตอร์ 
- การโฆษณาผา่น Google 
AdSense 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริตในการ
สร้างรายได้ผ่าน Blog ทวิตเตอร์ 
และการโฆษณาผ่าน Google 
AdSense  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างรายได้ผ่าน 
Blog ทวิตเตอร์ และการโฆษณา
ผ่าน Google AdSense 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ศึกษา การสร้างรายได้ผ่าน Blog ทวิต
เตอร์ และการโฆษณาผ่าน Google 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. การสร้างรายได้ผ่าน 

Blog ทวิตเตอร์ และ

การโฆษณาผ่าน 

Google AdSense 
4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถนําความรู้จาก
รายวิชาหลักการตลาดมาบูรณา
การเพื่อสร้างรายได้ผ่าน Blog 
ทวิตเตอร์ และการโฆษณาผ่าน 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผ่าน Blog 
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
- นักศึกษามคีวามสามารถสือ่สาร
ด้านภาษาไทยในการเขียน Blog 
เพื่อสร้างรายได้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามีทักษะในการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง
รายได้  
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการสร้างรายได้ผ่าน 
Blog ทวิตเตอร์ และการโฆษณา
ผ่าน Google AdSense 

9 - หัวข้อการสอน 
ระบบการชําระเงินบน
อินเทอร์เน็ต 
- กระบวนการทํางานของธุรกิจ
บนอินเทอร์เน็ต 
- ระบบความปลอดภัยในการ
ชําระเงิน 
- ระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์
 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้นและนําเสนอข้อมูล 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

2, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
      -  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินบน
อินเทอร์เน็ต 
ทักษะทางปญัญา 
     -  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบการชําระเงินบน
อินเทอร์เน็ต 

4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

3. กรณีตัวอย่าง ระบบ

การชําระเงิน 

4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสบืค้นข้อมูลและการ
นําเสนอข้อมูล 

10 - หัวข้อการสอน 
การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
- การพัฒนารปูแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
- ความหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
- รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
      -  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของ

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอย่างการทํา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
 
ทักษะทางปญัญา 
     -  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการพัฒนารูปแบบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

11 - หัวข้อการสอน 
องค์ประกอบธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
- องค์ประกอบธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

2, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- ระบบเครือขา่ยข้อมูล (Data 
Network) 
- ระบบสื่อสารข้อมูล (Data 
Communication) 
- ระบบชําระเงิน (Payment 
System) 
- มาตรฐาน SET 
- องค์ประกอบหลักของรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
      -  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
ทักษะทางปญัญา 
     -  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผดิชอบใน

สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. กรณีตัวอย่าง

ธุรกรรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์

4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญขององค์ประกอบธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

12 - หัวข้อการสอน 
กรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
ธุรกิจพาณิชย์ 
- ขอบเขตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 
- การพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทย  
- ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ความสําเร็จ  
- แนวโน้มของพาณิชย์

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. ทดสอบย่อย 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
- นักศึกษามคีวามซื่อสัตย์ สจุริต 
จากการทําทดสอบย่อย   
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
ธุรกิจพาณิชย์ 
ทักษะทางปญัญา 
     -  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู

6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
ธุรกิจพาณิชย์ 

13 - หัวข้อการสอน 
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
- ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
- แนวคิดพื้นฐานของการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ 
- หลักการสําคญัในการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ 
- ประเภทของ CRM 
- ระดับของความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับลูก 
- ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 
- ความต้องการของระบบการ
จัดการลูกค้าสมัพันธ์
อิเล็กทรอนิกส ์
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
      -  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. สื่อมลัติมีเดีย และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

3, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 
ทักษะทางปญัญา 
     -  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์  

14 - หัวข้อการสอน 
การจัดการระบบโซ่อุปทาน 
- ความหมายของการจัดการ

4 1. ผู้เรียนนําเสนอผลการจัดการระบบโซ่
อุปทาน เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและเพื่อน
ร่วมตอนเรียน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

3, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ระบบโซ่อุปทาน 
- บทบาทของการจัดการระบบ
จัดการโซ่อุปทาน 
- ผลประโยชน์และความท้าทาย
ของการจัดการโซ่อุปทาน 
- แนวโน้มของการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
- กลยุทธ์การแข่งขัน และโซ่
อุปทาน 
- ช่องทางการกระจายสินค้า 
- ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโซ่อุปทาน 
- ซอฟต์แวร์สําหรับงานจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 
- โซ่อุปทานตามความต้องการ 
- การผลิตตามความต้องการแบบ
เรียลไทม ์
- การใช้ RFID เพื่อปรับปรุงโซ่
อุปทาน 
- คุณค่าทางธุรกิจของการจัดการ
โซ่อุปทาน 
- การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทาน 

2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
อภิปราย ซักถาม 
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข 
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อมนําเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์ 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. ตัวอย่าง การจัดการ

ระบบห่วงโซ่อุปทาน 

4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
      -  
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการระบบโซ่
อุปทาน 
ทักษะทางปญัญา 
     -  
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการจัดการระบบโซ่
อุปทาน 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

15 - หัวข้อการสอน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์และผลกระทบ
ด้านจริยธรรมและสังคมของ
ระบบสารสนเทศ 
- หลักการสําคญั 
- หลักการทั่วไปของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของไทย 
- จริยธรรมทางเทคโนโลยี 
- จริยธรรมสําหรับผู้ใช้ไอท ี
- สทิธิทางด้านทรัพย์สิน 
- Learning Outcome 
คุณธรรม จริยธรรม 
 - นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริตในการ
ทําธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และ

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม 
4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน

รายวิชาเครือข่ายทาง

สังคมและการทํา

ธุรกรรม 

2. ใบงานหรือใบ

ความรู้ 

การนําเสนอด้วยภาพ

เลื่อน (Power Point) 

3. ตัวอย่าง ผลกระทบ

ด้านจริยธรรมและ

สังคมของระบบ

สารสนเทศ 

4. สื่อมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2, 4 4 (1)/(2) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ 
ความรู ้
- นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ 
ทักษะทางปญัญา 
- นักศึกษาสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
สําคัญจากพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามคีวามรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ)

ผู้สอน 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลู
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และ
ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์ 



มคอ. 3 

 40

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    (ระบุข้อ) วิธีการ

ประเมิน 
สัปดาห์

ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล
-การมีส่วน
ร่วมในช้ัน
เรียน 
- การ 
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
ทําทั้งงาน
กลุ่มและ
งานเด่ียว 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณคา่ คณุธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตย์สจุริต (1.1) 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสงัคม (1.2) 
3. มีภาวะความเป็นผู้นาํและผู้ตาม สามารถทํางาน
เป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับ
ความสาํคญั (1.3) 
4. เคารพสิทธ ิรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์ (1.4) 
5. เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 
และสังคม (1.5) 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม (1.6) 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชพี (1.7) 

1. วัดและ
ประเมินจาก
การตรงต่อ
เวลาของ
นักศึกษาใน
การเข้าช้ัน
เรียน การส่ง
งานตาม
กําหนด
ระยะเวลาท่ี
มอบหมาย 
2. วัดและ
ประเมินจาก
การมีวินัย
และความ
พร้อมเพรียง
ของนักศึกษา
ในการส่งงาน
ตาม
ข้อกําหนด 
3. วัดและ
ประเมินผล
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
และการแก้ไข
งานที่มี
ข้อบกพร่อง
โดยไม่นํา
ผลงานของ
ผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
4. วัดและ

1-15 
 

5 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    (ระบุข้อ) วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์
ที่

ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล
ประเมินจาก
ความมีนํ้าใจ
ในการ
ช่วยเหลือ
อาจารย์
ผู้สอนและ
การช่วย
แนะนําในสิ่ง
ที่เป็น
ประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อ
เพ่ือนร่วมช้ัน
เรียนเพ่ือ
สร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบ
ย่อย 
แบบฝึกหัด 
แบบฝึก
ปฏิบัติ 

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา(2.1) 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธบิายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์ ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2) 
 

 
1. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
องค์ความรู้
จากใบงาน 

 
1-15 

 
10 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    (ระบุข้อ) วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์
ที่

ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล
- การ
นําเสนอ
รายงาน
การเรียนรู้
แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา 
- กิจกรรม
ส่งเสริม
การส่งผล
งานเข้า
ร่วมแข่งขัน
เพ่ือขอรับ
รางวัล 
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ 
โดยการ
สอบปลาย
ภาค 

การทดสอบ
ย่อย 
แบบฝึกหัด 
แบบฝึก
ปฏิบัติ 
2. วัดและ
ประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ระหว่างภาค 

8 30 

3. วัดและ
ประเมินจาก
การทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค 

16 30 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    (ระบุข้อ) วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์
ที่

ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล
4. วัดและ
ประเมินจาก
การนําเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา/
โครงการ 
5. วัดและ
ประเมินจาก
การเข้าร่วม
กิจกรรมเสรมิ
ความรู้ 
6. วัดและ
ประเมินจาก
การส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพ่ือ
ขอรับรางวัล 

1-15 5 

- 
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น 
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ(3.1) 
2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3.2) 
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ(3.3) 
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม(3.4) 

 
1. วัดและ
ประเมินจาก
การนําเสนอ 
การแสดง
ความคดิเห็น
ต่อ
กรณีศึกษา/
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 
1-15 

 
 

 
5 

 
 

2. วัดและ
ประเมินจาก
การแสดง
ความคิดเห็น

1-15 5 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    (ระบุข้อ) วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์
ที่

ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล
ในการ
อภิปรายกลุ่ม
ของผู้เรียน 
3. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
วิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี
เก่ียวกับ
ประเด็นการ
เรียนรู้ 

1-15 

- การ
นําเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เด่ียว  
 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. สามารถให้ความช่วยเหลอืและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูน้ํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
(4.2) 
2. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม(4.4) 

 
 
 
1. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการเรียน
แบบร่วมมือ 
 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 

2. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
ค้นคว้า การ
ตอบโจทย์
งาน 

1-15 

3. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
นําเสนอ
ผลงานกลุ่ม
และการเป็น
ผู้นําในการ
อภิปราย
ซักถาม 

1-15 
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กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    (ระบุข้อ) วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์
ที่

ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล
 

- การ
ติดตาม 
การคิด 
การ
วิเคราะห์ 
และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สําคัญด้าน
เครือข่าย
ทางสังคม
และการ
ทําธุรกรรม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเปน็ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทํางานทีเ่ก่ียวกับคอมพิวเตอร์(5.1) 
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รปูแบบของสื่อการนาํเสนอ
อย่างเหมาะสม (5.3) 
3. สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีือ่สารอยา่ง
เหมาะสม(5.4) 

 
 
 
 
1. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห์ 
และนําเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สําคัญด้าน
เครือข่ายทาง
สังคมและ
การทํา
ธุรกรรม 

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

5 

2. วัดและ
ประเมินจาก
ผลการสืบค้น 
เทคนิคการ
นําเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้
เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คณิตศาสตร์
และสถิติที่
เก่ียวข้องได้
อย่าง
เหมาะสม 

1-15 



มคอ. 3 

 46

กิจกรรม  ผลการเรียนรูท้ี่ได้    (ระบุข้อ) วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์
ที่

ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล
3. วัดและ
ประเมินจาก
ความสามารถ
ในการอธิบาย
ถึงข้อจํากัด 
เหตุผลการ
เลือกใช้
เครื่องมือ 
การอภิปราย
กรณีศึกษาที่
มีการนําเสนอ
ต่อช้ันเรียน
ทั้งจากเพ่ือน
ร่วมช้ันและ
อาจารย์
ผู้สอน
รายวิชา 

1-15 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
    ลัดดา สวนมะลิ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนเครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม.  

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2556). E-Commerce และ Online Marketing. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โปรวิช่ัน 

จํากัด. 

ศราวุธ ชาติโสม. (2555).  YouTube Marketing. กรุงเทพมหานคร: อินพลัส. 

อาราดา ประทินอักษร. (2556). หาเงินออนไลน์ ง่าย ๆ รวย ๆ. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร ์จํากัด. 

อิทธิวัฒน์  รัตนพองบู่. (2557). YouTube ดัง รวย เกิด. กรุงเทพมหานคร: POP GET BOOK.  

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านบริหาร). กรุงเทพมหานคร: วี.พริ้น 

(1991). 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
        - 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในช้ันเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังน้ี  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ   5 
 2) ด้านความรู ้ ร้อยละ 75 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 10 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ   5 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ   5 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การประเมินผล  

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ดี (Good) 3.0 75-84 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 70-74 
C พอใช้ (Fair) 2.0 60-69 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-59 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 

    - การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรงุการสอน     

สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาคเรียนถัดไป 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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    - ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้/ส่วนร่วมในช้ันเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรยีน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาํเสนอ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    

2. ความรู ้    

3. ทักษะทางปัญญา    

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
    - เปลี่ยน สลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจ าภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 

 
 
 

รหัสวิชา 3653704 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 

 (ภาษาอังกฤษ) Graphic Design in Business 
 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653704 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 

ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ  (Graphic Design in Business) รหัส 
3653704 เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวด
วิชาเลือก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบ
ของการออกแบบกราฟิก จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิควิธีคิดในการออกแบบ การจัดการสื่อในการ
ออกแบบ การสร้างผลงานกรฟิกและการน าเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ การออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม
มาตรฐานในงานธุรกิจ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ ใช้ประกอบในรายวิชาการ
ออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  โดยปรับปรุง
รูปแบบการสอน รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการส่งงานของผู้เรียน การน าผลการวิจัย
ในชั้นเรียนมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความ
รับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

    
 

                                                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                          กรกฎาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60) 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653704 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 

สารบัญ 
 

หมวด หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 35 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 36 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวชิา 3653704 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 
                                           (ภาษาอังกฤษ)  Graphic Design in Business 

2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 (2-2-5) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ชวาลิน เนียมสอน 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน    ผศ.ชวาลิน เนียมสอน ตอนเรียน A1, B1  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    - 

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

8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุง 23 กรกฎาคม 625 1 
วันที่ปรับปรุง 22 มิถุนายน 6025  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกราฟิก หน้าที่ของงานออกแบบ

กราฟิก องค์ประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ หลักการในการออกแบบ จิตวิทยาในการออกแบบ
ภาพกราฟิกสองมิติและสามมิติ 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีคิดในการออกแบบงานกราฟิก และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการวางแผนและจัดการในการสร้างงานกราฟิกได้ 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการสร้างงานกราฟิก เพ่ือใช้งานการ
ปฏิบัติจริงและต่อยอดในการประกอบอาชีพในงานธุรกิจได้ 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และน าความรู้ที่ได้ไปใช้งานอย่างมี
ความสุข 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ิมกรณีศึกษาจากผลงานจริง เพ่ือน าไปบูรณาการความรู้ในการสร้างผลงาน 
2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่มีปริมาณงานที่มาก

เกินไป จึงมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับรายวิชาที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น รายวิชา การเขียนโปรแกรม
เว็บเบื้องต้น การจัดการเชิงกลยุทธ์  

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
หลักการในการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิค

วิธีคิดในการออกแบบ การจัดการสื่อในการออกแบบ การสร้างผลงานกราฟิกและการน าเสนอผลงานที่
สร้างสรรค์ การออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมมาตรฐานในงานธุรกิจ 

Principles of graphic design; graphic design components; design psychology; technical 
concepts in design; media design management, graphic production and presentation; 
business standard software for graphic design. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

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 ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
-  อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ

ผู้เรียน  โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ 
  1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
  1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     
   1.2 วิธีการสอน  

1.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย 
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี

ระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจ า 
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนส่งงานให้ตรงเวลาการแต่งกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและศึกษากรณีตัวอย่างจากการน าเสนอ 
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย

และการสร้างต้นแบบที่ดี 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

1.3.1 วัดและประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล ไม่
คัดลอกผลงานผู้อ่ืน 
 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง   ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

  2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต ์

 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 2.1.6 มีความรู้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
    2.2  วธิีการสอน  

จัดให้มีวิธีการสอนและกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จดการเรียนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนในแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้ 

2.2.1 ใช้การสอนแบบบรรยายในห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
2.2.2 ใช้วีธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก ประเภทการออกแบบ

สิ่งพิมพ์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ การออกแบบงานพาณิชย์ศิลป์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการตัดแต่ง
แก้ไขภาพและโปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างงานสิ่งพิมพ์ 

2.2.3 ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นต่าง ๆ จัดท าผล
การศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนสรุปประกอบ 

2.2.4 ใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบค้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนก าหนดและมอบหมายงานให้ผู้เรียนรับผิดชอบเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม โดยอาศัยทักษะหรือ
พฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า การเรียนรู้กระบวนการ และความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

2.2.5 การท าแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด ค าถามทบทวน 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

   2.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน 
ผลการทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

   2.3.2 วัดและประเมินจากการสอบระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน 
และการสอบปลายภาคการศึกษา 

   2.3.3 วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโครงงานที่น าเสนอ 
   2.3.4 วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือผลงานที่

เข้าร่วมแข่งขัน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    
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  3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
  3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
  3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 

   3.2.1 ให้ผู้เรียนศึกษาแบบฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการสร้างงานกราฟิก 
   3.2.2 อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้น

ภายใต้ 4 พันธกิจหลักประกอบด้วย การวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น โปสเตอร์โครงการ ก าหนดการ 
ออกแบบปกเอกสารโครงการ และอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการน าความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
จริง 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

   3.3.1 วัดและประเมินจากชิ้นงานของนักศึกษาและการน าเสนอผลงาน  
   3.3.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่นักศึกษาน าเสนอ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา       

  4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

  4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   4.2 วิธีการสอน         
   4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
   4.2.2 การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนองานทางวิชาการ 
   4.2.3 การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 

    4.3 วธิีการประเมินผล        
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 

 4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน 
 4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 

4.3.4 วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      

5.1.1 มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่ มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  
  5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
   5.2 วิธีการสอน 

   5.2.1 การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการสร้างงาน
กราฟิกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   5.2.2 การสืบค้นแบบฝึกปฏิบัติจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการสร้างงานกราฟิก 
   5.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการ

สืบค้นเพ่ิมเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ 
    5.3 วธิีการประเมินผล       

   5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการสร้างงานกราฟิกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน 

   5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการการสร้างงานกราฟิก ได้อย่างเหมาะสม 
   5.3.3 วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือ การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อการสอน / Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
1 บทที่ 1 การออกแบบกราฟิกกับงาน

ธุรกิจ 
- ความหมายของการออกแบบ 
- ความส าคัญของการออกแบบ 
- ประเภทของการออกแบบ 
- ความหมายของการออกแบบกราฟิก 

- ประโยชน์ของการออกแบบกราฟิกใน
งานธุรกิจ 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
- ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ในเร่ืองของการ
ออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะ ในการน างานออกแบบไปใช้ในงาน
ธุรกิจ  

4 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะน าสื่อการเรียน
การสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาเล่นเกมที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา (Game 
Base Learning) 
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนสืบค้นหัวข้อการฝึกปฏิบัติ 
(Tutorials) จากเว็บไซต์ (เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เช่น 
www.psdtuts.com โดยแบ่งหัวข้อ
เป็น Adobe Photoshop 5 หัวข้อ 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5. เกมที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหารายวิชา 
 

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ค าศัพท์ที่
เก่ียวข้องกับการใช้งาน Adobe 
Photoshop เพื่อไปต่อยอดในการท างานได้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 

(1. Retouch 2. โลโก้ 3. Interface 
4. สิ่งพิมพ์ 5.สิ่งที่สนใจ ) 
Adobe Illustrator 5 หวัข้อ (1. แพก
เก็จ 2. โลโก้ 3. สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ 
นามบัตร การ์ด 4. Interface 5.สิ่งที่
สนใจ) โดยก าหนดส่งสัปดาห์ละ 1 ชิ้น 
รวม 8 สัปดาห์ ผู้เรียนจัดส่งงานที่
สืบค้นตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดย
ผู้สอนพิจารณาความยากง่ายของงาน
ก่อนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ  
 

2 บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
กราฟิก 

 - ประเภทของงานออกแบบกราฟิก 
 - หน้าที่ของงานออกแบบกราฟิก 
 - บรรทัดฐานในการออกแบบกราฟิก 
  - กระบวนการออกแบบกราฟิก 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ครั้งที่ 1/5 รู้จัก
โปรแกรม และเครื่องมือ 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 

1.1, 1.4 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ในเร่ืองประเภท หน้าที่ 
บรรทัดฐาน กระบวนการออกแบบกราฟิก 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
การท างานกราฟิกได้ 
- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe 
Photoshop เบื้องต้น (รู้จักกับโปรแกรม 
เครื่องมือ เลเยอร์ พื้นที่งาน และเครื่องมือ 
Selection) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงานที่สืบค้น 
(Tutorials) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
โดยผู้สอนพิจารณาความยากง่ายของ
งานก่อนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ  
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนน าเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดท าเพ่ิมเติม 
6. ผู้เรียนจับกลุ่ม 5-6 คน เพื่อท าโปร
เจคการออกแบบกราฟิก และจัดพิมพ์
รายชื่อในไฟล์ Excel และน าส่งผู้สอน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผลงานจะบูรณาการให้สอดคล้องกับ
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(ผู้สอน ผศ.ดร.ธนากร ปักษา) น าเสนอ
ผลงานในสัปดาห์ที่ 15 

4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
3 บทที ่3 องค์ประกอบของการออกแบบ 

- จุด 
- เส้น 
- รูปร่าง รูปทรง 
- พ้ืนผิว 
- น้ าหนัก และแสงเงา 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
องค์ประกอบของการออกแบบ และ
สามารถเลือกใช้องค์ประกอบของการ
ออกแบบไปใช้ในการออกแบบได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช้
องค์ประกอบของงานออกแบบได้อย่าง
เหมาะสม 
- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe 
Photoshop เบื้องต้นได้  (การปรับแต่ง
ภาพ Transformation และ Adjustment) 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ครั้งที่ 2/5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Photoshop ชิ้นที่ 1 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ 
  
 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- -นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 

4 บทที่ 4  หลักการออกแบบ 
- ความมีเอกภาพ (Unity) 
- ความกลมกลืน (Harmony) 
- ความแตกต่าง (Contrast) 
- จังหวะ (Rhythm) 
- ขนาดและสัดส่วน (Size and 

Property) 
Learning Outcome 
ความรู ้

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ครั้งที ่3/5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการออกแบบ และสามารถเลือกใช้
หลักการออกแบบเพื่อน าไปใช้ในการ
ออกแบบได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช
หลักการงานออกแบบได้อย่างเหมาะสม
เพ่ือออกแบบงานกราฟิก 
- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe 
Photoshop ในการ Retouch ภาพ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 

4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Photoshop ชิ้นที่ 2 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
5 บทที่ 4  หลักการออกแบบ (ต่อ) 

- ความสมดุล (Balance) 
- บริเวณว่าง (Space) 
- จุดเด่น (Dominance) 
Learning Outcome 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการออกแบบ และสามารถเลือกใช้
หลักการออกแบบเพื่อน าไปใช้ในการ
ออกแบบได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช
หลักการงานออกแบบได้อย่างเหมาะสม
เพ่ือออกแบบงานกราฟิก 
- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe 
Photoshop ในการ Retouch ภาพ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ครั้งที่ 4/5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Photoshop ชิ้นที่ 3 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ  
5. ผู้เรียนจับกลุ่ม 3 คนเพ่ือจัดท า 
โฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดย
บูรณาการร่วมกับรายวิชา เครือข่าย
สังคมและการท าธุรกรรม (จัดส่งใน
สัปดาห์ที่ 7) 
6. กิจกรรมในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนหา
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของมหาวิทยาลัย 
ถ่ายรูป และตกแต่ง ใส่ข้อความ เพ่ือ
ท าสื่อโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย (ถ้าไม่
เสร็จด าเนินการต่อและจัดส่งใน
สัปดาห์ถัดไป) 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 

6 บทที่ 5 จิตวิทยาการออกแบบ 
- ความหมายของจิตวิทยา 
- ภาษาภาพกับความหมาย 
-  จิตวิทยาการรับรู้ 
- เทคนิคในการออกแบบภาพ 

- หลักการสร้างความสนใจ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการออกแบบ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบได้ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช้

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ครั้งที่ 5/5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Photoshop ชิ้นที่ 4 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ 
 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
เทคนิคในการออกแบบภาพรวมถึงน า
หลักจิตวิทยาการใช้เพ่ือออกแบบงาน
กราฟิก 
- นักศึกษาสามารถสร้างผลงานด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
การฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe 
Photoshop และ Adobe Illustrator 
เพ่ิมมากข้ึน 

7 บทที ่6 สีกับงานออกแบบ 
- การมองเห็นสีของมนุษย์ 
- องค์ประกอบการมองเห็น 
- องค์ประกอบสี 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653704 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- วงจรสี 
Learning Outcome 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสี
เพื่องานออกแบบ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบได ้
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช้สี
ได้อย่างเหมาะสมในการออกแบบงาน
กราฟิก 
- นักศึกษาสามารถสร้างผลงานด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop  
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ

2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator ครั้งที่ 1/5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Photoshop ชิ้นที่ 5 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 

8 บทที ่6 สีกับงานออกแบบ (ต่อ) 
- จิตวิทยาการใช้สี 
- การเลือกใช้สี 
Learning Outcome 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสี
เพื่องานออกแบบ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบได ้

ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช้สี
ได้อย่างเหมาะสมในการออกแบบงาน
กราฟิก 
- นักศึกษาสามารถสร้างผลงานด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop  
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator ครั้งที่ 2/5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Illustrator ชิ้นที่ 1 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ 
5. ผู้เรียนน าส่งสื่อโฆษณาผ่านโซเชียล
มีเดีย ที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ 5 
  
 
 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.1, 1.2, 1.3 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 

9 บทที่ 7  การออกแบบตราสัญลักษณ์ 
- การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย 
- ชนิดของภาพสัญลักษณ์ 
- หลักในการออกแบบภาพสัญลักษณ์ 
- หลักในการลดทอนภาพ 
- การก าหนดเนื้อหาในการออกแบบ

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ 
Learning Outcome 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ สามารถรู้ถึง
กระบวนการการออกแบบตราสญัลักษณ์ 
รวมถึงกรณีศึกษาในการออกแบบตรา

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator ครั้งที่ 3 /5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Illustrator ชิ้นที่ 2 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ  
 
 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.2,1.3,1.4 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
สัญลักษณ์ และสามารถออกแบบตรา
สัญลักษณ์ได ้
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาคิดวิเคราะห์ในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ ตามกระบวนการของการ
ออกแบบ  
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator ในระดับเบื้องตน้ (รูจ้ัก
ส่วนประกอบของโปรแกรม เครื่องมือ
พื้นฐาน พื้นที่งาน และวาดภาพได้)  
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653704 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
10 บทที่ 7  การออกแบบตราสัญลักษณ์ 

(ต่อ) 
- ขั้นตอนการออกแบบเครื่องหมาย และ

สัญลักษณ์ 
- สีกับการออกแบบเครื่องหมาย และ

สัญลักษณ์ 
Learning Outcome 
ความรู ้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ สามารถรู้ถึง
กระบวนการการออกแบบตราสญัลักษณ์ 
รวมถึงกรณีศึกษาในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ และสามารถออกแบบตรา
สัญลักษณ์ได ้
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาคิดวิเคราะห์ในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ ตามกระบวนการของการ
ออกแบบ  
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator ในระดับเบื้องตน้ (รูจ้ัก
ส่วนประกอบของโปรแกรม เครื่องมือ
พื้นฐาน พื้นที่งาน และวาดภาพได้)  

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator ครั้งที่ 4/5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Illustrator ชิ้นที่ 3 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ  
 
 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.2,1.3,1.4 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาตา่งประเทศจากการสบืค้นข้อมูลการ
ท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งขอ้มูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop 
และ Adobe Illustrator เพิ่มมากข้ึน 

11 บทที่ 8 การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ 
- งานออกแบบสิ่งพิมพ์ 
- การออกแบบสารสนเทศ 
- งานออกแบบมัลติมีเดีย 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบพาณิชย์ศิลป์ใน
สาขาต่าง ๆ  
 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator ครั้งที่ 5/5 
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.4,1.5 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลงานกราฟิกใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator ในระดับเบื้องต้น (สามารถใช้
เครือ่งมือรูปทรงเลขาคณิตในการวาด
ภาพ)  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
การฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe 
Photoshop และ Adobe Illustrator 
เพ่ิมมากข้ึน 

Illustrator ชิ้นที่ 4 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
12 บทที่ 8 การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ 

- งานออกแบบเว็บไซต์ 
- การออกแบบกราฟิกกับงานโทรทัศน์ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบพาณิชย์ศิลป์ใน
สาขาต่าง ๆ  
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลงานกราฟิกใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator ในระดับเบื้องต้น (สามารถใช้
เครื่องมือรูปทรงเลขาคณิตในการวาด
ภาพ)  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
3. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe 
Illustrator ชิ้นที่ 5 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ  
 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.4,1.5 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 



มคอ. 3 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653704 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

27 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
การฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe 
Photoshop และ Adobe Illustrator 
เพ่ิมมากข้ึน 

13 บทที ่9 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 
- บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 
- วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 
- ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
- ปัจจัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
- ประเภทของการออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ 
- บทบาทท่ีส าคัญของกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์ 
- กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- สีบนบรรจุภัณฑ์ 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีดี 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
3. ผู้เรียนจับกลุ่ม 2 – 3 คนเพ่ือท า
กิจกรรมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
หรือ งานออกแบบที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.4,1.5 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
กระบวนการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถน าความรู้มาประยุกต์
เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้  
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator ในระดับเบื้องต้น (สามารถใช้
เครื่องมือ pen tool ในการวาดภาพ)  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
การฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
Photoshop และ Adobe Illustrator 
เพ่ิมมากข้ึน 

14 บทที ่10 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- ประเภทของภาพกราฟิกท่ีน ามาใช้กับ
คอมพิวเตอร์ 
- ความหมายและประเภทของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมประยุกต์สนับสนุนงานด้าน
กราฟิก 
- คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้
ในงานธุรกิจ 
Learning Outcome 
ความรู้ 
- นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ทักษะทางปัญญา 
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator เพือลงสีภาพในแบบต่าง ๆ 
ได ้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจ า
สัปดาห์ 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น 
3. ผู้เรียนจับกลุ่ม 4 – 5 คนเพ่ือท า
กิจกรรมในการออกแบบ Info 
Graphic  
 
 

1. ต ารารายวิชา การ
ออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ 
2. สื่อน าเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point) 
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก 
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.3, 1.4 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การท า Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
การฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe 
Photoshop และ Adobe Illustrator 
เพ่ิมมากข้ึน 

15 ผู้เรียนน าเสนอผลงานออกแบบกราฟิก 
Learning Outcome 
คุณธรรมจริยธรรม 
- นักศึกษาส่งผลงานตามเวลาที่ก าหนด 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อวิชาชีพใน
การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
ทักษะทางปัญญา 
- มีความสามารถในการน าเสนอผลงาน 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4 1. ผู้เรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
2. ผู้สอน ทั้งสองรายวิชาประเมินผล
งานร่วมกัน 
 

1. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

1.4,1.5 ผศ.ชวาลนิ 
เนียมสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 
สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานกลุ่ม 
- สามารถท างานเป็นทีมได้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักศึกษามีกระบวนการในการสื่อสาร
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริ ยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1.1) 
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรั บผิ ดชอบต่ อ
ต น เ อ ง  แ ล ะ สั ง ค ม 
(1.1.2) 
3 .  มีภาวะความเป็น
ผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท า ง า น เ ป็ น ที ม แ ล ะ
ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ข้ อ
ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ล า ดั บ
ความส าคัญ (1.1.3) 
3.สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ สั ง ค ม 
(1.1.6) 
4.มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
(1.1.7) 
 

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อก าหนด 
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะน าใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

1-15 
 

5% 

2. โครงการ
ออกแบบงาน
กราฟิกส าหรับ
ธุรกิจ 

ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา (2.1.1) 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ

1. วัดและประเมินจากการ
จัดท าโครงการออกแบบงาน
กราฟิกส าหรับธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
 

8,15 
 

60% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

ทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ 
ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
(2.1.2) 
3. สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและหรือ
ประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(2.1.3) 
4. รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง (2.1.5) 
5. มีความรู้ในแนว
กว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.1.6) 
6.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.8) 

3. มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์และ

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ (3.1.1) 

1. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานการออกแบบ 

1-15 
 

15% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

แสดงความ
คิดเห็น 
- การฝึกปฏิบัติ
จาก Tutorial 
 

2. สามารถสืบค้น 
ตีความ และประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (3.1.2) 
3. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.1.4) 

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการออกแบบ
งานกราฟิก 
4. วัดและประเมินผลจากงาน
ฝึกปฏิบัติจาก Tutorials 
5. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือ
ขอรับรางวัล 

4. การ
น าเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน (4.1.2) 
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม (4.1.4) 
6.มีความรับผิดชอบ
การพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(4.1.6) 

1. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอโครงงานในการจัด
นิทรรศการโครงงานออกแบบ
กราฟิกในงานธุรกิจ 
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 
3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

15 10% 
 

5. การติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

1. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้

2-15 10% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

น าเสนอ
รายงาน
ประเด็นส าคัญ
ด้านการ
ออกแบบ
กราฟิก 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1.1) 
2. สามารถสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ น าเสนออย่าง
เหมาะสม(5.1.3) 
3. สามารถใช้
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.1.4) 

เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการการสร้าง
งานกราฟิก ได้อย่างเหมาะสม 
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
ชวาลิน  เนยีมสอน. (2561). การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและ

สิ่งพิมพ์กราฟิกไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    

คุมิโกะ ทะนะกะ. (2559). Graphic Design Quiz Vol.1. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์ 
ฮิโรชิ ฮาระ.  (2559). Graphic Design Quiz Vol.2. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เกียรติพงษ์ บุญจิตร. (2557). Photoshop CC Professional Guide. กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี 

พรีเมียร์. 
จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์. (2560). คู่มือใช้งาน Illustrator CC. กรุงเทพมหานคร: สวัสดี ไอที. 
ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น,พรพรรณ แพฝึกฝน. (2555). คู่มือ Adobe Photoshop CS6. กรุงเทพมหานคร: 

 โปรวิชั่น. 
ปิยะ นากสงค,์มณีนุช สมานหมู่. (2556). มือใหม่ Photoshop CS6 หัดเเต่งภาพให้สวยโดนใจ. 

กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย. 
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วสันต์ พึ่งพูลผล. (2556). คู่มือ Illustrator CS6 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ไอดีซี 
พรีเมียร์. 

วสันต์ พึ่งพูนผล. (2558). Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ไอดีซี 
พรีเมียร์. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

    - ผลการสอบของนักศึกษา 
 การวัดผล  
 ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้  
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ  5 
 2) ด้านความรู้  ร้อยละ 60 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 15 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 10 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  ร้อยละ 10 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 7 
การประเมินผล  
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ดี (Good) 3.0 75-84 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 70-74 
C พอใช้ (Fair) 2.0 60-69 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-59 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 
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3. การปรับปรุงการสอน 
- มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น การจัดการ

เชิงกลุยทธ์ เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่มีปริมาณงานที่
มากเกินไป   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการออกแบบงานธุรกิจ 
   - ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
และการน าเสนอผลงาน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
     - ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์ 
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รหัสวิชา 3653004 

ชื่อรายวชิา (ภาษาไทย)การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship) จัดการเรียน
การสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ในบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดต้ังกิจการหรือธุรกิจและการจัดทําแผนธุรกิจ การดําเนินธุรกิจใหม่ให้อยู่รอด
และเจริญเติบโต การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การนําเสนอแผนธุรกิจ 

โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการรายวิชาที่เรียนมาแล้วตามโครงสร้างหลักสูตร 
โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชาด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทําจริง (Active Learning) กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้
ศึกษาได้ลงมือกระทําและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้กระทําลงไป (Bonwell, & Eric, 1991) เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐานสอง ประการ ได้แก่ (1) การเรยีนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers, & Jones, 1993) 
โดยผู้ศึกษาจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-
creators) (Fedler, & Brent, 1996) ความรู้ ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรม
ให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพและ
บริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทั้งน้ีผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ศึกษาสามารถมีแนวคิดลักษณะวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิสาหกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยี (Tech Startup) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายในยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยได้ช้ีชัดในประเด็นที่เข้มข้นมากข้ึน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าร่วมแขjงขันในการพัฒนาแผนธุรกิจ แผนธุรกิจด้านเทคโนโลยี เพ่ือการ
เตรียมการ การวางแผน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เสริมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM เป็นคําย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ 
วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเช่ือมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณา
การเข้าด้วยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน คําว่า STEM ใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้คําน้ีเพ่ืออ้างถึงโครงการหรือ
โปรแกรมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Hanover Research, 
2011, p.5)  

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนสําคัญต่อผู้ศึกษาและผู้สอน ที่ใช้สําหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ศึกษาเป็นสําคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา                                                

   ผู้สอนและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
                                                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                         สิงหาคม 2561 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  3653004 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
               New Venture Creation and Electronics Business Entrepreneurship 
2.  จํานวนหน่วยกิต 
      3(3-0-6) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน 
4.  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผูส้อน 

4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ 
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5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ศึกษา 
     ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
     ไม่ม ี
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
    ไม่ม ี
8.  สถานทีเ่รียน 
     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 
9.  วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 9.1 วันที่จัดทํา 5 มีนาคม 2560 
 9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 สิงหาคม 2561 
 9.2 วันที่ปรับปรุงครั้ง (1) 20 กรกฎาคม 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการนําเสนอแผนธุรกิจ 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ

กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างหลักคิด
ผู้ประกอบการ ทํางานกลุ่ม และสามารถทํางานทีม 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ศึกษาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจดิจิทัล 

5. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีพฤติกรรมเป็นผุ้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย และมีความสนใจใฝ่รู้ในการทํางาน 
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

1. ผู้ศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด หลักการคิด วิธีคิดต่อยอดธุรกิจ หรือคิดต่างในธุรกิจ 
2. ผู้ศึกษาสามารถคิด ออกแบบ สร้างแผนธุรกิจดิจทัลได้ 
3. ผู้ศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอแผนธุรกิจได้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ 
4. ผู้ศึกษาสามารถเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือนําเสนอหรือประกวดแผนธุรกิจได้ 

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการนํากิจกรรมการบริการ

วิชาการ การวิจัย การเปล่ียนแปลงของนโยบายของประเทศไทย และความเป็นสากลของสาระรายวิชาใน
เศรษฐกิจดิจิทัล และการใช้กิจกรรมรูปแบบเกม 

2. ปรับให้ผู้ศึกษาทําการศึกษาที่สามารถเช่ือมโยงกับพันธกิจและสาระรายวิชาอ่ืนในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การออกแบบกราฟิกในงาน
ธุรกิจ และการออกแบบกิจกรรมหลักสูตรแบบ Backward Design จากการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
วิทยาการจัดการ 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนของการนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจแต่ละด้าน
รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ หรือวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีจากการบริการวิชาการ 
หรือหลักคิดของการวิจัย 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
บทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดต้ังและการ

จัดทําแผนธุรกิจ การดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การนําเสนอ
แผนธุรกิจ 

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 
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของผู้ศึกษา และการวิเคราะห์
ความเข้าใจและความต้องการ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้

ศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีภาคปฏิบัติ 90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ผูส้อนให้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาเปน็รายบุคคล 
 - ผู้สอนประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ หรือช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนกําหนดและผู้เรียนมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
 - ผู้สอนจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ เฉพาะรายที่ต้องการโดยการ
นัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์ 

 1.1.5 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาที่หลากหลายตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการ
เชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและ
ทักษะการสรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกคร้ัง 
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(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากน้ันจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื ่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่กําหนดและ
นําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู ้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจําเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(8)  กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าช้ันเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัล 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้ศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดส่งงาน และผลของการตรวจงาน 
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของผู้ศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานท่ีมีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของ

ผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีนํ้าใจในการช่วยเหลือผู้สอนผู้สอนและการช่วยแนะนําในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมช้ันเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
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 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหาที่ศึกษา 
 2.1.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
 2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   

2.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั ้นเรียน โดยใช้ สื ่อการนําเสนอภาพแบบเลื ่อน หรือสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานท่ีมอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามท่ี
กําหนดส่งผู้สอน หลังจากน้ันผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจหรือแผนธุรกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการ
ทํางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบที่กําหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้คําแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
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ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเช่ือมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจําเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การ
จัดการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที ่ไม ่เน ้นเพียงการท่องจําทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคําถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ 
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาวิชาทั ้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
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คือ ส่งเสริมให้ผู ้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่าน้ันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน    

(13) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพ 

(14)  กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมหน้าช้ันเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น 

(15)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจดิจิทัล 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน แบบฝึกหัด และแบบ

ฝึกปฏิบัติ 
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบเก็บคะนน

ระหว่างภาค 
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ

และแผนธุรกิจดิจิทัล 
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ การทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้

ตลอดภาคการศึกษา 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
 (1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้

ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานท่ีมอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะ
ตามท่ีกําหนดส่งผู้สอน หลังจากน้ันผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเน้ือหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กําหนดไว้  

(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
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การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากน้ันจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื ่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง 

(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้ศึกษา  

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที ่หลากหลายร่วมกัน เรียนรู ้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ความรู้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์อ่ืนหรือเช่ือมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น 

(8) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษา
ช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพ่ือนําไปเป็นข้อสรุป 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การ
จัดการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที ่ไม ่เน ้นเพียงการท่องจําทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคําถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ 
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาวิชาทั ้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 



มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

9 
วิชา 3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

คือ ส่งเสริมให้ผู ้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่าน้ันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน    

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการธุรกิจ

ดิจิทัล 
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์เก่ียวกับประเด็นการพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1.1 สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลาย  สามารถสนทนาทั้ งภ าษาไทย  และ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยใช้ สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นที่หลากหลายตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง ๆ 
ตามท่ีกําหนดส่งผู้สอน หลังจากน้ันผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน 

(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
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เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจและแผนธุรกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการ
ทํางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบที่กําหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้คําแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน 

(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ 
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติม 

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเช่ือมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจําเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได ้ด ี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12)  กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าช้ันเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น 



มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

11 
วิชา 3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

(13)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน รูปแบบการนําเสนองาน 
ความรับผิดชอบต่องาน การมีส่วนร่วม บทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมการดําเนินงาน 

(2) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม หรือการจัดส่งผลงานเข้าประกวดหรือการ
แข่งขันและการมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การตอบคําถาม  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง 

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การนําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอนที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยใช้ สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เน้ือหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเน้ือหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากน้ันจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื ่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง 
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(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา  

(6) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 

(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนให้คําปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรียนรู้และจดจําเข้าใจสิ่งที ่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
เดียวกันได้ 

(8)  กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าช้ันเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น 

(9)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัล 

(10) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน  การ
จัดการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที ่ไม ่เน ้นเพียงการท่องจําทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคําถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ 
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาวิชาทั ้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
นั่นคือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่าน้ันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน    

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะห์และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญด้านการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ศึกษา 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง 
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(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและผู้สอนรายวิชา 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1 
 
 

บทที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
ความหมายและธรรมชาติของธุรกิจ 
ความหมายของ “กําไร” 
หน้าที่ของการบริหารธุรกิจ  
สภาพแวดล้อมภายนอกของการ
ประกอบธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมหภาค 
สภาพแวดล้อมด้านประชากรและ
สังคม 
สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและ
การเมือง 
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ผูส้อนแนะนําตัว อธิบายเน้ือหารายวิชา 

จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และเว็บไซต์ รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพ่ิมเติม 

2. ผู้สอนให้ผูศ้กึษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ/การดําเนินธุรกิจ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในองคก์ารธุรกิจ 

3. ผู้สอนบรรยาย และใหผู้้ศกึษาสรุป
ประเด็นสําคัญ 

4. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

5. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสห์ลากหลาย
รูปแบบ 

6. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความสําคัญ
ของการประกอบธุรกิจ 

7. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม 

 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนและการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ 
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2 บทที่ 2 รูปแบบองค์การธุรกิจ 
การจําแนกประเภทธุรกิจ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ขนาดของธุรกิจและมลูค่าสนิทรัพย์
ถาวร 
การแบ่งประเภทธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนการค้า 
รูปแบบองค์การธุรกิจ 
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
ห้างหุ้นส่วน 
บริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด 
สหกรณ ์
สรุปเน้ือหาบทเรียนประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง  

รูปแบบองค์การธุรกิจ 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้าง
เพ่ือการจัดการองค์การธุรกิจดิจิทัล 

6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3 
 

บทที่ 3 การจัดการ 
ความสําคัญของการจัดการ 
ความหมายของการจัดการ 
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ระดับของการจัดการ 
ทักษะทีส่ําคญัทางการจัดการ 
หน้าที่หลักทางการจัดการ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง 
การจัดการ 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

การวางแผน 
การจัดองค์การ 
การนําองค์การ 
การควบคุม 
สรุปเน้ือหาบทเรียนประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีสร้างสรรค์ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกําหนด 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 

การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการการกําหนดแผนการ
จัดการธุรกิจและการวางแผน 

6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 2.2.5 รู้ เขา้ใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเน่ือง 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

4 บทที่ 4 การตลาด 
ความสําคัญและความหมายของ
การตลาด 
ประเภทของตลาด 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการหาข้อมูล
ทางการตลาด 
การตลาดตามเป้าหมาย 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อและลาํดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเรื่องการตลาด 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เช่ือมโยงและความสัมพันธ์ของการตลาด
กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์

6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกําหนด 
 2.2.5 รู้ เขา้ใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเน่ือง 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5 
 

บทที่ 5 การจัดการการดําเนินงาน 
การจัดการการดําเนินงานและกล
ยุทธ์ในการแขง่ขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
การแข่งขันด้วยการตอบสนองต่อ
ลูกค้า 
การแข่งขันด้วยประสิทธิภาพ 
การแข่งขันด้วยคุณภาพ 
การจัดการโซ่อุปทาน 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเรื่องการจัดการการดําเนนิงาน 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

4.2 (1) 
 



มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

23 
วิชา 3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง

ทางการจัดการการดําเนินงานที่ใช้กับ
การดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

6 บทที่ 6 การบญัชีเบื้องต้นสาํหรับ
ผู้ประกอบการ 
ความหมายของการบัญชี 
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
ความเช่ือมโยงของกิจกรรมทางธุรกิจ
ไปสู่รายงานทางการเงิน 
ประเภทของการบัญชี 
หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีไทย 
ประเภทของงบการเงิน 
รายการแสดงในงบการเงิน 
ความสัมพันธ์ของรายการทางบัญชี
ตามสมการบัญชี 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเรื่องการบัญชเีบื้องต้นสาํหรับ
ผู้ประกอบการ 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

กระบวนการจัดทําบัญชี 
รูปแบบของงบการเงิน 
การวิเคราะห์งบการเงิน 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี 
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดทํา
บัญชี 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 

4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการทําความเข้าใจเรื่อง
การบัญชีและรายงานทางการเงินที่ใช้ใน
กิจการ/ธุรกิจดิจิทัล 

6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัว และสว่นรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และผู้อ่ืน 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ

เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

7 บทที่ 7 การบริหารการเงินสําหรบั
ผู้ประกอบการ 
ความหมายของการบริหารการเงิน 
เป้าหมายขององค์การ และเป้าหมาย
ของการบริหารการเงิน 
หน้าที่ของการบริหารการเงิน 
ฝ่ายการเงินในโครงสร้างองค์การ
ธุรกิจ 
หลักการสําคญัในการตัดสินใจทาง
การเงิน 
ตลาดการเงิน 
ประเภทของหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จริยธรรมกับการบริหารการเงิน 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีสร้างสรรค์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน 
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการบริหารการเงินสาํหรับ
ผู้ประกอบการ 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศนูย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

 4. ผูส้อนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพทาง
การเงินของธุรกิจกับการบริหารการเงิน 

6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 

4.2 (1)
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์ 

 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 



มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 60) 

29 
วิชา 3653004  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิต 3(3-0-6) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ในกลุ่ม 
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

8 บทที่ 8 ผู้ประกอบการ 
การสร้างผู้ประกอบการ 
ความหมายของผู้ประกอบการ 
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 
สิ่งจูงใจสําหรบัผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ 
การเตรียมพร้อมเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ 
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
ความล้มเหลวของผู้ประกอบการ 
แผนธุรกิจ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ

ข้อซักถามเรื่องผู้ประกอบการ 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงงาน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  ซิปปา วิธี
สอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี

4.2 (1)/ 
(2) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จ 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว

และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิธีการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การทาง
ความสําเร็จในธุรกิจ การผ่านพ้นความ
ล้มเหลวจากการดําเนินธุรกิจ และแผน
ธุรกิจ 

6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

เก่ียวข้อง   
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

9 บทที่ 9 จริยธรรมทางธุรกิจ 
จริยธรรม คณุธรรม และ
จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและกฎหมาย 
แหล่งจริยธรรม 
ทฤษฎีจริยธรรม 
จริยธรรมธุรกิจและการจัดการ
จริยธรรม 
คุณค่าจริยธรรมธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบของ
ธุรกิจ 
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ธุรกิจขนาดย่อม 
ปัญหาจริยธรรมในธุรกิจ 
ขั้นตอนการจัดการกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของธุรกิจขนาดย่อม 
ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์  
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อและลาํดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีสร้างสรรค์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ซักถามเรื่องจรยิธรรมทางธรุกิจ 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างจริยธรรมใน
ธุรกิจดิจิทัล 

6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 
 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ 

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 1.1.5 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง   
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
 

 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

10 บทที่ 10 ภาษีอากรสําหรับ
ผู้ประกอบการ 
ความหมายของภาษีอากร 
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี 
ประเภทของภาษีอากร 
บทบัญญัติในการจัดเก็บภาษี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
อากรแสตมป์ 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีอ่ืน ๆ 
ภาษีบํารุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีป้าย 
ภาษีสรรพสามิต 
การตรวจสอบและการประเมินภาษี 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ

เลื่อน  
2. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องภาษีอากรสําหรบั
ผู้ประกอบการ 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง   
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 

 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/การ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัว และสว่นรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และผู้อ่ืน 
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

11 บทที่ 11 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
ความหมายของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
ระดับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดระหว่าง
ประเทศ 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
เอกสารที่เก่ียวข้องในการค้าระหว่าง
ประเทศ 
ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า  
การชําระเงินระหว่างประเทศ 
การเตรียมพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจการส่งออก 
พิธีการส่งออก 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้ศึกษานําเสนอแผนการเงินของธุรกิจ

ในกิจการของผู้ศึกษา และอภิปราย
ร่วมกับผู้สอน 

2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

4. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมอภิปรายและ
ซักถาม 

5. ผู้สอนสรุปและประเมินผลงาน 
6. ผู้ศึกษาตรวจสอบคะแนนงานระหว่าง

ภาค 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 

4.2 (1)/ 
(2) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

คุณค่า และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกําหนด 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
 

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์ 

 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

12 บทที่ 12 เทคโนโลยีในธรุกิจ
อิเล็กทรอนิกส ์
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
เวิลด์ไวด์เว็บ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของสารสนเทศ 
ภาษาโปรแกรม 
ภาษาเครื่อง 
ภาษาแอสแซมบล ี
ภาษาระดับสูง 
ภาษายุคที่ 4 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
ภาษา JAVA 
ภาษา XML 
ภาษา Jini 
ช่องทางการสื่อสาร Common 
Gateway Interface 
มาตรฐานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีไรส้าย 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้ศึกษานําเสนองานรูปแบบแผนธุรกิจ 

การประเมินความเสี่ยง และลักษณะของ
ทุนในกิจการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ
อภิปรายกับผู้สอน 

2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากกรณีศกึษาร่วมกับ
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย 
วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย

4.2 (2) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

พัฒนาการของเทคโนโลยีไร้สาย 
มาตรฐานของเครือข่ายไร้สาย 
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส ์
ระบบการชําระเงินสําหรับการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้

ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

4. ผู้สอนและผูศ้ึกษาอภิปรายและซักถาม 
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินการใช้

เทคโนโลยีในธุรกิจ 
6. ผู้สอนสรุปและประเมินผลงาน 
7. ผู้สอนพิจารณาคะแนนระหว่างภาค 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ตรงตามข้อกําหนด 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

13 บทที่ 13 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
แผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
สภาพแวดล้อมของการตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์
การวิเคราะห์อุปสงค์ 
การวิเคราะห์คู่แข่ง 
การกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนการ
ตลาด 
การตรวจสอบสําหรับการตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์
ส่วนประสมทางการตลาด 
สินค้า 
ราคา 
สถานที ่
การส่งเสริมการขาย 
การสร้างตราสินค้า 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้ศึกษานําเสนอแผนธุรกิจ พร้อมทั้ง      

แนวทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใน
แผนธุรกิจ 

2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนเชิงรุก วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธี
สอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน วิธี
สอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด 
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบ
โครงงาน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอน
แบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  ซปิปา วิธีสอน
แบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

4. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินลักษณะ
ของการตลาดอิเล็กทรอนิกสใ์นธุรกิจ
ดิจิทัล 

5. สรุปและประเมินผลงาน 
6. อภิปรายและซักถาม 
7. ผู้ศึกษาตรวจสอบคะแนนที่ได้รับระหว่าง

ภาค 
 
 

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกําหนด 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.5 รู้ เขา้ใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเน่ือง 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
 2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง   

สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/การ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

14 บทที่ 14 การจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส ์
การจัดการความรู้ 
ประเภทของความรู้ 
เทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรู้ 
ระบบการจัดการการใช้งานธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส ์
การวางแผนทรัพยากรองค์การ 
ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
การจัดการโซ่อุปทาน 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
ทักษะการจัดการสําหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส ์
ความเป็นผู้นําในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
กรอบการประเมินความเสี่ยง 
กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การดําเนินการจัดการความเสี่ยงใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
นโยบายและวิธีการดําเนินงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้ศึกษานําเสนอประโยชน์ที่ได้รับการ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์พร้อมอภิปราย
กับผู้สอน 

2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

4. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการกําหนดยุทธศาสตร์
เพ่ือการกําหนดโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

5. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมอภิปรายและ
ซักถาม 

6. ผู้สอนสรุปและประเมินผลงาน 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 

4.2 (1) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

แก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกําหนด 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.5 รู้ เขา้ใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเน่ือง 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
 2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

เก่ียวข้อง   
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

15 บทที่ 15 การกําหนดกลยุทธ์สาํหรับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
การกําหนดกลยุทธ์และการกําหนด
วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนของกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์สภาพภายในของธุรกิจ 
การวิเคราะห์โซ่คุณค่า 
โซ่คุณค่าเสมอืน 
โซ่คุณค่าทางการจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส ์
กิจกรรมหลักในโซ่คุณค่า 
กิจกรรมที่สนับสนุนโซ่คุณค่า 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ของธุรกิจ 
การคุกคามของผู้แข่งขันหน้าใหม่ใน
อุตสาหกรรม 
ความต้องการทุน 
ขนาดของเศรษฐกิจ 
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
การสลับค่าใช้จ่ายกับต้นทุน 
การเข้าถึงช่องทางการจัดจําหน่าย 
อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ 
อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการ
ผลิต 
การคุกคามของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทดแทน 
ความเข้มแขง็ของการแข่งขันระหว่าง

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้ศึกษานําเสนอแผนธุรกิจโดยมีกลยุทธ์

ของความต่อเน่ืองเพ่ือการประสบ
ความสําเร็จด้วยการกําหนดกลยุทธ์
สําหรบัธรุกิจอิเล็กทรอนิกส ์

2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน 
วิธีสอนแบบระดมพลังงานความคิดจาก
กรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธี
สอนแบบ  ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเด่ียว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
หลากหลายรูปแบบ 

4. ผู้สอนสรุปและประเมินผลงาน 
5. ผู้สอนและผูศ้ึกษาร่วมอภิปรายและ

ซักถาม 
6. ผู้ศึกษาตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค

ตลอดภาคการศึกษา 
 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ

เรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 

4.2 (1)/ 
(2)/(3) 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

บริษัทในอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับการจัดการ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปเน้ือหาประจําสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อและลาํดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่า และศักด์ิศรีสร้างสรรค์ 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหา
ที่ศึกษา 
 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจ และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกําหนด 
 2.2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ

3. สื่อมลัติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดต้ังธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 

4. เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
ภาคป ฏิ บั ติ ขอ งผู้ ป ระกอบการ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
 2.2.5 รู้ เขา้ใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเน่ือง 
 2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
 2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง   
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศกึษา 
วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหา
และความต้องการ 
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ 
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
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สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อการสอนและผลลัพธก์ารเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ผู้ร่วมทีมทํางาน 
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง และรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่า และการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม 
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม 
ที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล
1. 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่า 

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต (1.1) 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม (1.2) 

3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ (1.3) 

4. เคารพสทิธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณคา่ และศักด์ิศรี
สร้างสรรค์ (1.4) 

6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร 
และสังคม (1.6) 

7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ (1.7) 

 

 
1. วัดและประเมินจากการตรง

ต่อเวลาของผู้ศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของผู้
ศึกษาในการสง่งานตาม
ข้อกําหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

4. วัดและประเมินจากความมี
นํ้าใจในการช่วยเหลือผู้สอน
ผู้สอนและการช่วยแนะนําใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพ่ือนร่วมช้ันเรียนเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน รวมถึงข้อกําหนด
ของชุมชนหรือองค์การที่มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
1-15 

 

 
5 

(กรณีท่ีผู้
ศึกษาไม่
ดําเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
(2.1) 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน  ใบความรู้
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
และแบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

7 20 
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กิจกรรม 
ที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล
 
 
 

รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(2.2) 

3. มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ (2.6) 

4. สามารถบูรณาการความรู้
ในที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2.8) 

องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 20 
 

4. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการเขียนแผน
ธุรกิจ/โครงการทางธุรกิจ 

1-15 20 
(กรณีท่ีผู้
ศึกษาไม่

ส่งผลงานให้
มีคะแนนติด

ลบ)
5. วัดและประเมินจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
สําหรับประเด็นการพัฒนา
แนวคิด หลักคดิ และเพ่ิม
ประสบการณ์ 

15 5 
 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ (3.1) 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 
(3.3) 

3. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม (3.4) 

 
1. วัดและประเมินจากการ

นําเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษาจาก
ผู้ประกอบการ 

 
1-15 

 
 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้ศึกษา 

1-15 5 
 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เก่ียวกับประเด็น
การพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

1-15 5 
 

4. 
 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย สามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี

 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

พัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับผู้ประกอบการท่ีผู้
ศึกษาทําการวิเคราะห์พร้อม

 
 

1-15 

 
 

5 
 

(กรณีท่ีผู้
ศึกษาไม่
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กิจกรรม 
ที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล
ประสิทธิภาพ (4.1) 

2. มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4) 

นําเสนอ ดําเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน

เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด

ความ
รับผิดชอบ) 

2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นําในการอภิปราย
ซักถาม 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทํางานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ (5.1) 

 
2. สามารถแนะนําประเด็น

การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ (5.2) 

 
3. สามารถใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4) 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญด้านการพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสข์องผู้ศึกษา 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 
(กรณีท่ีผู้
ศึกษาไม่

ดําเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน

เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษามี
ความ

บกพร่องใน
การส่ือสาร) 

 

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการนําเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

1-15 

3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจํากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมช้ันและผู้สอน
รายวิชา 

1-15 

หมายเหตุ สามารถปรับเปล่ียนร่วมกันระหว่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้ศึกษาและ
ผู้สอน 
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การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้ศึกษาในรายวิชาที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมิน 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 90-100 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 85-89 
B ดี (Good) 3.0 75-84 
C+ ดีพอใช้ (Fair) 2.5 70-74 
C พอใช้ (Fair) 2.0 60-69 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 55-59 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 50-54 
F ตก (Fail) 0.0 0-49 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้ศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา การอภิปรายร่วมกัน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ศึกษาทั้งในและนอกช้ันเรียนสําหรับการนําความรู้ไปใช้ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) กําหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ  
(2) การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ผูศ้ึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบวินัย 

ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจํา สม่ําเสมอ ต่อเน่ือง 
(3) ปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยู่ร่วมกัน 
(4) การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการเป็นกิจกรรม แผนงานและโครงการ 
(5) ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และการสร้าง

ต้นแบบที่ดีสําหรับผู้อ่ืน ในสงัคม 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ การสอนด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็ม

ศึกษา และการเรียนรู้เชิงรุก 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี 
(4) การเรียนรูร้่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(5) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนกําหนดในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้ 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกับการสอนด้วยการบูรณา
การตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 

(5) กําหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือฝึกการแก้ไขปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ
เสมือนจริง 

2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ             

(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม ในการนําเสนองานทางวิชาการ 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดําเนิน

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
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2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมช้ันและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
3. การปรับปรงุการสอน  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
- ผู้สอนจัดทําประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของผู้ศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับ

รายบุคคล 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้ศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของผู้ศึกษาโดยผู้สอน และผู้สอนท่านอ่ืนที่ให้ความ
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล โครงการ
ทางธุรกิจดิจิทัล การแข่งขันหรือการนําเสนอผลงาน 

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ
เรียนรู้ของผู้ศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม กิจกรรมของผู้ศึกษา 
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการศึกษาจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย  
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

สังเกตพฤติกรรม จากการแสดงออกของผู้ศึกษา และการทํากิจกรรมร่วมกัน 
(2) ด้านความรู้  

การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา การพิจารณาคุณภาพของแผนธุรกิจ 
การให้ผู้เรียนอธิบายการได้มาซึ่งแนวคิดในการทํางาน การเรียนรู้ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา  
การวิเคราะห์ประเมิน  จากการกําหนดให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสแก้ปัญหา หรือสํารวจปัญหา จาก

เหตุการณ์ที่ผู้สอนได้กําหนด  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สังเกตจากการทํางานกลุ่มของผู้ศึกษา การส่งงานตามกําหนดเวลา 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะห้ข้อมูลของธุรกิจจากผู้ศึกษาด้วยเคร่ืองมือ หรือโปรแกรมท่ีนักศึกษาเลือกเองจากโจทย์ที่
ได้รับมอบหมายโดยให้สามารถอธิบายที่มาของวิธีการทํางานและเหตุผลของการทํางาน การพิจารณาจาก
รูปแบบของข้อมูล/สารสนเทศที่ผู้ศึกษาเลือกนําเสนอ 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่ เปิดการเรียนการสอนหรือตาม

ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
- เชิญวิทยากร เจ้าของธุรกิจ กิจการ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง

มาเป็นส่วนร่วมในการทําพิชญ์พิจารณ์ เพ่ือให้ผู้ศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มา
จากงานสร้างสรรค์ของผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 
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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) รหัสวิชา 3604201 เพ่ือ 
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป 
องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญ
ต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี  และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึง
ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้ 

เอกสารรายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

       ผู้จัดท า 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    1 สิงหาคม 2561 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 5 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 18 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 19 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)   การจัดการเชิงกลยุทธ์  
                                          (ภาษาอังกฤษ) (Strategic Management)   
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)   หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประเภทรายวิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าผึ้ง  ไขว้พันธุ์ 
    อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปักษา   ตอนเรียน E1 และ F1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปทีี่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     1 สิงหาคม 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางกล
ยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได้ 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจ และน าเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะในการด าเนินงานของ
ธุรกิจได้ 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจ/Business Model Canvas (BMC) หรอืเขียนแผนธุรกิจได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1  มีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการท างานในองค์กรเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง     

2.2 มีการก าหนด Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมแบบ
กลุ่ม 
 

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 ได้แก่ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การก าหนดและตัดสินใจในทางเลือกกลยุทธ์ทุกระดับ และ
รวมถึงการก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดวางระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และการควบคุม
ตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้น าแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการด าเนินกลยุทธ์ทุกระดับ 

Models, concepts, principles, theories, processes, tools and techniques for 
formulation and implementation strategies at all levels such  as social, corporate, business 
and functional. Tools and techniques relating to environment analysis; industry analysis; 
competition analysis; decision making in strategies alternatives and organization structure; 
control system that focus on cultural and self-control;  development team leadership that  
correspond to the strategies at all levels  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย เพ่ือให้มี

ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(90 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา) 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนก าหนดวันและเวลาในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้อาจก าหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

  1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 1.1.3 วินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 วิธีการสอน 
 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างเรียน  มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่มเพ่ือพิจารณาความ

ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

 การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน 
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 2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 

2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2.1.3มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 
การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

2.2 วิธีการสอน 
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ต ารา เอกสารประกอบ  PowerPoint 

เป็นต้น  
(2)  การอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
(3)  การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุ่มให้กับนักศึกษา  

   2.3 วิธีการประเมินผล     
(1)  การวิเคราะห์ผลการท างานเดี่ยว/กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย  
(2)  ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา    
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม  
  3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
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 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี

ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
(2) มอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาของธุรกิจ  

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การวิเคราะห์ผลการท ากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย  
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา

และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          
4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน  และแสดงความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และ

ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.3 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
4.2 วิธีการสอน 

มอบหมายให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ และ
การร่วมกันอภิปรายหรือน าเสนองานกลุ่ม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการท ากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือน าเสนอ

งานกลุ่ม 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา     
  5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์

และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

       5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        5.1.3 สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 

       5.1.4สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการด าเนินงาน 
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5.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ และท ารายงานโดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา 

(2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล       
 ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้ และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 - หัวข้อการสอน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 
  - ความหมาย ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  - ลักษณะและกระบวนการการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
  - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 
- Learning Outcome 
เกิดความเข้าใจภาพรวมของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจใช้ใน
การแข่งขัน  

3 1. อธิบายแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3)  
2. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
3. ให้ผู้เรียนค้นคว้าข่าวการด าเนินงาน
ขององค์กรธุรกิจเพ่ือน าเสนอและ
วิเคราะห์สัปดาห์ละ 3-4 คน 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint  
3. รายละเอียดของ
รายวชิา (มคอ.3) 
4. ข่าวธุรกิจ 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
 
  

2 - หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

1. ต ารา 
2. PowerPoint  
3. กรณีศึกษา 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

  - ลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ 
  - ประเภทสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ 
  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ 
- Learning Outcome 
1. วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อองค์การได้  
2. น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ
ของตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกได้ 

2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อองค์การ  
3. น าข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดท าตาราง
สรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พร้อม
น าเสนอ 

 ปักษา  

3 - หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
  - การวิเคราะห์การแข่งขันและแรง
กดดัน 5 ประการในอุตสาหกรรม 
  - การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม
ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตอุตสาหกรรม 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายในที่มีต่อองค์การ 
3. น าเสนอผลการวิเคราะห์มาจัดท า

1. ต ารา 
2. PowerPoint  
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
 
 



มคอ. 3 

 12 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

  - การวิเคราะห์ต าแหน่งการแข่งขันด้วย
กลุ่มกลยุทธ์ 
  - ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการแข่งขัน 
- Learning Outcome 
1. วิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเรจ็
ในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต่างๆโดยใช้แนวคิดแรง
กดดัน 5 ประการได้  
2. วิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งการ
แข่งขันด้วยกลุ่มกลยุทธ์ได้ 

ตารางสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายในพร้อม
น าเสนอ 
4. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

4 - หัวข้อการสอน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ 
  - การวิเคราะห์ตามสายงาน ห่วงโซ่
คุณค่า และโครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์ 
  - การประเมินผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
- Learning Outcome 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายในที่มีต่อองค์การ  
3. น าข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดท าตาราง
สรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พร้อม
น าเสนอ 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
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 13 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

องค์การตามสายงาน ห่วงโซ่คุณค่า และ
โครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์ได้ 
2. น าเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยภายในได้ 

4. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
 

5 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดทิศทางขององค์การ 
  - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของ
องค์การ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
- Learning Outcome 
ก าหนดทิศทางขององค์การโดยระบุ
วิสัยทัศน์พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
จากเว็บไซต์ขององค์การต่างๆ พร้อม
น าเสนอ 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint  
3. ตัวอย่างวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ปรัชญา  
เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของ
องค์การต่างๆ 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
 

6 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ 
  - จุดมุ่งหมายของการก าหนดกลยุทธ์
ระดับองค์การได้ 
  - กลยุทธ์พื้นฐานระดับองค์การ 
  - เครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนด 
กลยุทธ์ระดับองค์การ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์การพร้อม
น าเสนอ 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- Learning Outcome 
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์การที่องค์การ
ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละสถานการณ์
ได้ 

7 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ (ต่อ) 
  - เครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนด 
กลยุทธ์ระดับองค์การ ได้แก่ SWOT 
TOWS Matrix BCG Model GE Model 
- Learning Outcome 
1. วิเคราะห์ SWOT แมททริกซ์ TOWS 
และผังBCG พร้อมเสนอกลยุทธ์ที่องการ
ควรใช้ได้ 
2. วิเคราะห์กลุ่มธุรกิจโดยใช้ GE Model 
ได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์ SWOT 
จัดท า TOWS Matrix วิเคราะห์ BCG 
Modelจากกรณีศึกษา พร้อมน าเสนอ 
3. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจโดยใช้ 
GE Model 
 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
 

8 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
  - การเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

  - การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้วยหลัก 3C’s 
  - กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของพอร์ท
เตอร์ 
- Learning Outcome 
เลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันท่ัวไปของ
พอร์ท-เตอร์เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กรได้ 

การด าเนินงานขององค์การที่ใช้กลยุทธ์
ความเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า  การสร้าง
ความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาด
เป้าหมายโดยเฉพาะ พร้อมน าเสนอ 
 

 

9 - หัวข้อการสอน 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
  - แนวคิดของกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
  - ประเภทของกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
- Learning Outcome 
วิเคราะห์และเสนอกลยุทธ์ระดับหน้าที่ท่ี
เหมาะกับสภาพแวดล้อมขององค์การได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์และ
ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ระดับหน้าที่
ต่างๆ ขององค์การ พร้อมน าเสนอ 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
4. คลิป VDO 

ข้อ 1.2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
 

10 - หัวข้อการสอน 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

  - แนวความคิดในการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 
  - ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- Learning Outcome 
อธิบายขั้นตอนและยกตัวอย่างวิธีการน า
กลยุทธ์ไปปฎิบัติขององค์กรได้ 

2. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการก าหนดกล
ยุทธ์โดยใช้โจทย์เป็นกรณีศึกษา 
 

3. กรณีศึกษา 
 

ปักษา  
 

11 - หัวข้อการสอน 
การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 
  - แนวคิดและกระบวนการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ 
  - เครื่องมือในการควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ์ 
- Learning Outcome 
น าเสนอวิธีการควบคุมและประเมินกล
ยุทธ์ขององค์การโดยใช้เกณ์ด้านการเงิน 
MBO BSC และ Benchmarking ได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าและน าเสนอ
บทความวิจัย/บทความวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้เกณฑ์ด้านการเงิน หลักการบริหาร
ตามวัตถุประสงค์ (MBO) ตัวแบบ 
Balanced Scorecard และการ
เปรียบเทียบ Benchmarking พร้อม
น าเสนอ  
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. บทความวิจัย 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
 

12 - หัวข้อการสอน 
การจัดท าแผนธุรกิจ/Business Model 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ

1. ต ารา 
2. PowerPoint 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Canvas (BMC) 
-  การจัดท า Business Model Canvas 
(BMC) 
  - องค์ประกอบของการจัดการแผน
ธุรกิจ 
- Learning Outcome 
จัดท า Business Model Canvas (BMC) 
/แผนธุรกิจได้ 

สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนจัดท า Business 
Model Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ เพ่ือ
น าเสนอในสัปดาห์ที่ 15 
 

3. ตัวอย่าง Business 
Model Canvas 
(BMC)/แผนธุรกิจ 
 

ดร.ธนากร  
ปักษา  
 

13 - หัวข้อการสอน 
ผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้น า
กับผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ 
-. บอกคุณลักษณะของผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ 
-. บอกองค์ประกอบของการเป็นผู้น าเชิง 
กลยุทธ์ได้- Learning Outcome 
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ผู้น ากับผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็น
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าและน าเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
พร้อมอภิปราย 
3. รายงานความก้าวหน้าในการจัดท า 
Business Model Canvas (BMC) /
แผนธุรกิจ 
 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

14 - หัวข้อการสอน 
จริยธรรมทางธุรกิจ และความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
  - องค์ประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจ 
  - ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
- Learning Outcome 
วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อองค์การหาก
ด าเนินงานโดยไม่มีจริยธรรมหรือละเลย
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

3 1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าตัวอย่าง
องค์การที่มีและไม่มีจริยธรรมในการ
ด าเนินงาน หรือองค์การทีม่ีและไม่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อ
องค์การนั้นๆ 
3. รายงานความก้าวหน้าในการจัดท า 
Business Model Canvas (BMC) /
แผนธุรกิจ 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. กรณีศึกษา 
4. คลิป VDO 
 

ข้อ 1.1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
 
 

15 - หัวข้อการสอน 
การน าเสนอแผนธุรกิจ/Business 
Model Canvas (BMC) 
- Learning Outcome 
1.จัดท าและน าเสนอBusiness Model 
Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3 1. ผู้เรียนน าเสนอ Business Model 
Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ พร้อมตอบ
ข้อซักถาม 
2. ประเมินผลการจัดท า Business 
Model Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ 
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและกับผู้เรียน 
3. ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และให้
ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย 

1. ต ารา 
2. PowerPoint 
3. แบบประเมินผล 
 

ข้อ 1.3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.ธนากร  
ปักษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อการสอน / 
Learning Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

การเข้าเรียน และการ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ในชั้นเรียน 

1.1.3, 1.1.4,4.1.1 
4.1.2 

- การเข้าเรียนตรงเวลา  
- การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน 

สัปดาห์ที่  
1-15 

 

10% 

การวิเคราะห์ 
กรณีศึกษา  

และ/หรืองานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมาย  

1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
3.1.2, 4.1.1, 4.1.2,  
5.1.4 

- การส่งงานตรงเวลา  
- คุณภาพงาน 
- การน าเสนองาน 

สัปดาห์ที่  
2-4, 6-9, 14 

สัปดาห์ที่  
5, 10-11, 13 

20% 
 
 

การทดสอบย่อย 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.2, 5.1.4 

- คะแนนจากการสอบ สัปดาห์ที่  
5, 10 

10% 
 
 

การจัดท าแผนธุรกิจ/
Business Model 
Canvas (BMC)  

1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 3.1.2, 
4.1.1, 4.1.2, 5.1.4 

- การส่งงานตรงเวลา    
- คุณภาพงาน 
- การน าเสนองาน 

สัปดาห์ที่  
12-15 

20% 
 

สอบปลายภาค 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.2 

- คะแนนจากการสอบ
ปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 16 40% 

รวมทั้งสิ้น 100% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
ธนากร ปักษา. (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์

กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พิบูล ทีปะปาล. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ ์และอรรนพ เรืองกัลปวงศ ์(2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต. 
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สามลดา. 
David, F. R. (2013). Strategic Management: Concept and cases (14th ed.). Malaysia : Pearson 

Education. 
Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E. & Strickland, A. J. (2014). Crafting and 

executing strategy: The quest for competitive advantage concepts and cases (19th 
ed.). Singapore : McGraw-Hill Education.  
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Positioning Magazine Online 
 เพจ K SME/kasikornbank.com 
 หนังสือพิมพ์ธุรกิจออนไลน์ 
 นิตยสาร Marketeer  นิตยสาร Brandage  
 รายการ SME ตีแตก 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    2.2 การจัดท าแผนธุรกิจ/Business Model Canvas (BMC) 
    2.3 การน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 
    2.4 ผลการสอบปลายภาค ทั้งนี้ข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 
3. การปรับปรุงการสอน 

พิจารณาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาร่วมกับผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 


	(1)  วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
	(2)  วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
	(3)  วัดและประเมินจากผลการนำเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นำในการอภิปรายซักถาม

