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คานา
รายละเอียดรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ (Design and Web Development
in Business) รหัสวิชา 3653302 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุร กิจ ตามหลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุร กิจ
หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2551 ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศึกษา หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้าง
เว็บแบบไดนามิค การใช้งานและเชื่อมโยงงานกราฟิกและมัลติมีเดียงานฐานข้อมูลบนเว็บ โปรแกรมฝั่งลูก
ข่ายและแม่ข่าย ความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานเว็บ การบริหารจัดการเว็บ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารฉบั บ นี้ ใ ช้ ป ระกอบในรายวิ ช าการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดย
ปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความ
รับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่ งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Design and Web Development in Business
2. จานวนหน่วยกิต
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
ผศ.กนิษฐา ศรีเอนก
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
-

ตอนเรียน A1

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิค
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการเชื่อมโยงงานกราฟิกและมัลติมิเดีย
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ งานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและ
แม่ข่าย ความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานเว็บ การบริหารจัดการเว็บ
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิค
การใช้งานและเชื่อมโยงงานกราฟิกและมัลติมีเดียงานฐานข้อมูลบนเว็บ โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานเว็บ การบริหารจัดการเว็บ
Principles of web design and web development in business; user interface design;
dynamic web; client side and sever side programs; web interaction graphic interface and
multimedia; web-based database; web systems security; web management
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
สอนเสริมตามความ
30 ชั่วโมงต่อภาค
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการโดยส่ งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนส่งงานให้ตรงเวลาการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและศึกษากรณีตัวอย่างจากการนาเสนอ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมิน จากความรั บผิ ดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล ไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2.1.2 สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
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 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป

ประยุกต์
 2.1.5 รู้ เข้ า ใจ และสนใจพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สาขาวิ ช า

บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีวิธีการสอนและกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จั ดการเรียนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนในแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญดังนี้
2.2.1 ใช้การสอนแบบบรรยายในห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
2.2.2 ใช้วีธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับออกแบบและพัฒนาเว็บ
2.2.3 ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นต่าง ๆ จัดทาผล
การศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนสรุปประกอบ
2.2.4 ใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบค้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดย
ผู้ ส อนกาหนดและมอบหมายงานให้ ผู้ เรียนรับผิ ดชอบเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม โดยอาศัยทักษะหรือ
พฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า การเรียนรู้กระบวนการ และความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
2.2.5 การทาแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด คาถามทบทวน
2.2.6 ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มอบรมสั ม มนาในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีเว็บ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน
ผลการทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
2.3.2 วัดและประเมินจากการสอบระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน
และการสอบปลายภาคการศึกษา
2.3.3 วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโครงงานที่นาเสนอ
2.3.4 วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือผลงานที่
เข้าร่วมแข่งขัน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

มคอ. 3
 3.1.4 สามารถประยุกต์ ความรู้แ ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาทางการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3.2.2 ผู้สอนสาธิตวิธีการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์
3.2.3 ผู้ ส อนได้ มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาจัด ท าโครงงานเกี่ยวกับ การออกแบบและพั ฒ นา
เว็บไซต์ตามหัวข้อที่ผู้สอนกาหนด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากผลงานในการพัฒนาโปรแกรม (เว็บไซต์ e-Commerce)
3.3.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่นักศึกษานาเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
4.2.2 การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานทางวิชาการ
4.2.3 การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการสร้างงาน
กราฟิกจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.2.2 การสืบค้นแบบฝึกปฏิบัติจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสร้างงานมัลติมีเดีย
5.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการ
สืบค้นเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการสร้างงานมัลติมีเดียของผู้เรียน
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
5.3.3 วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 ออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ

- ประวัติความเป็นมาของเว็บ
- ประเภทของเว็บไซต์
- โครงสร้างระบบข้อมูลเว็บไซต์
- เว็บเทคโนโลยี
- โปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บ
- คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
- ความรู้
- นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะ ในการพัฒนาเว็บไซต์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม

อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาสื่อการเรียน
การสอน
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
มอบหมายงาน
4. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทา
โครงงานเว็บไซต์ e-commerce โดย
กาหนดส่งความคืบหน้าในสัปดาห์ที่ 6
และ 10 และส่งเว็บในสัปดาห์ที่ 15

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1,1.2

ผู้สอน
ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
2
บทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบเว็บ

- ความหมายของการออกแบบเว็บ
- องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
- ความสาคัญของการออกแบบ
- ประเภทของการออกแบบเว็บไซต์
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องพื้นฐานการ
ออกแบบเว็บ
ทักษะทางปัญญา

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่

เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการติดตั้ง
โปรแกรม Apache เพื่อจาลองเครื่อง
เป็น Server
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1,1.2

ผู้สอน
ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง การตัดต่อ
เสียง
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการ
ออกแบบเว็บไซต์ได้

- นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรม
Apache ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Apache
3

บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาเว็บ
- การกาหนดเป้าหมายของเว็บ
- การกาหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้
- กาหนดเนื้อหาของเว็บ
- กระบวนการในการพัฒนาเว็บ
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่อง
กระบวนการพัฒนาเว็บ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการการ
พัฒนาเว็บไซต์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้งาน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver
เพื่อ Manage Site สาหรับการพัฒนา
เว็บ E-Commerce
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.2, 2.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe

Dreamweaver
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- -นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการใช้งานโปรแกรม Adobe
4

Dreamweaver
บทที่ 4 การออกแบบหน้าเว็บ
- ส่วนประกอบของหน้าเว็บ
- รูปแบบของหน้าเว็บ
- แนวคิดและหลักการในการออกแบบ
หน้าเว็บไซต์
- การออกแบบหน้าโฮมเพจ
- ขนาดของหน้าเว็บ
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการออกแบบ
หน้าเว็บ
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.2, 2.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง หนังสั้น
และงานแอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
5

บทที่ 5 การออกแบบระบบเนวิเกชั่น
สาหรับเว็บไซต์
- ความสาคัญและรูปแบบของระบบเนวิ
เกชั่น
- ประเภทของเนวิเกชั่น
- การออกแบบระบบเนวิเกชั่น
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการออกแบบ
หน้าเว็บ
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.2, 2.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
6

บทที่ 6 การเลือกใช้สีสาหรับเว็บ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี
- ประโยชน์ของสีกับเว็บไซต์
- ระบบสีในเว็บไซต์
- สีและการนาไปใช้งาน
- จิตวิทยาของสี
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการออกแบบ
หน้าเว็บ
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.2, 2.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่างหนังสั้น
จากอินเทอร์เน็ต
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
7

บทที่ 7 การใช้งานกราฟิกและรูปแบบ
ตัวอักษรสาหรับเว็บ
- รูปแบบกราฟิกสาหรับเว็บ
- การกาหนดขนาดและความละเอียด
ของภาพ
- คาแนะนาในการออกแบบกราฟิก
สาหรับเว็บไซต์
- ชนิดและรูปแบบตัวอักษร
- การจัดข้อความและกาหนดคุณสมบัติ
ของข้อความหน้าเว็บ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.2, 2.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Learning Outcome
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการใช้งาน
กราฟิกและรูปแบบตัวอักษรสาหรับเว็บ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
8

บทที่ 8 การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL
- การติดตั้งฐานข้อมูล MYSQL
- ส่วนประกอบของฐานข้อมูล
- ชนิดของข้อมูล
- คาสั่ง SQL พื้นฐานสาหรับการจัดการ
ฐานข้อมูล

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1,1.2, 2.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการติดตั้ง
ฐานข้อมูล MySQL
ทักษะทางปัญญา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

3. กรณีตัวอย่างงาน
แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. เอกสารประกอบการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
9

บทที่ 8 การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL
- การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้
phpMyAdmin
- ส่วนการทางานหลัก
- การสร้างฐานข้อมูลและการสร้างตาราง

4

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ

1.1,1.2, 2.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการติดตั้ง
ฐานข้อมูล MySQL
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. เอกสารประกอบการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1,1.2, 2.1,5.1,5.4

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
10

บทที่ 9 การใช้คาสั่ง PHP เชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล MySQL
- คาสั่ง PHP ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน

4

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

MySQL
- การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผล
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการใช้คาสั่ง PHP
เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
ทักษะทางปัญญา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. เอกสารประกอบการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1,1.2, 2.1,5.1, 5.4

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,

3. กรณีตัวอย่าง งาน
แอนิเมชัน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
11

บทที่ 9 การใช้คาสั่ง PHP เชื่อมต่อ

4

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรายวิชา การ

20

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ฐานข้อมูล MySQL
- การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล
- การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการใช้คาสั่ง PHP
เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน

ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
12 บทที่ 10 การนาข้อมูลเว็บไซต์อัพ

โหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์
- การตั้งชื่อและสมัคร Domain Name
- การสมัครเว็บโฮสติ้ง
- อัพโหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์
- การเรียกใช้งานเว็บไซต์ผ่าน URLs
- การโปรโมทเว็บไซต์
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการนาข้อมูล
เว็บไซต์อัพโหลดขึ้นเว็บเซิฟเวอร์
ทักษะทางปัญญา

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่

เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3.อาจารย์ผู้สอนสาธิตการเขียนภาษา
PHP เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
2.7, 2.8, 3.4, 4.4

ผู้สอน
ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบกราฟิก
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
13

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและจัดทาเว็บไซต์ eCommerce โดยมีผู้สอนให้คาแนะนา
และปรึกษา

4

1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและจัดทาเว็บไซต์
e-Commerce โดยมีผู้สอนให้
คาแนะนาและปรึกษา

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP
14

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและจัดทาเว็บไซต์ eCommerce โดยมีผู้สอนให้คาแนะนา
และปรึกษา

1. เอกสารประกอบการ

2.7, 2.8, 3.4, 4.4

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

2.7, 2.8, 3.4, 4.4

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4

1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและจัดทาเว็บไซต์
e-Commerce โดยมีผู้สอนให้
คาแนะนาและปรึกษา

Learning Outcome
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ

เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ

23

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะทางปัญญา

Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

ผู้สอน

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP

ผู้เรียนนาเสนองานประจาภาคการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนรู้ตามความสนใจ
ของผู้เรียนตามองค์ประกอบและ
ข้อกาหนดตามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ออกแบบหน้าเว็บ

15

สื่อการสอน

4

1. ผู้เรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 1. เอกสารประกอบการ
2. ผู้สอนประเมินผลงาน
เรียนรายวิชา การ
ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

- นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.7, 2.8, 3.4, 4.4

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน,
ผศ.กนิษฐา
ศรีเอนก

3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

24

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลการเขียนภาษา PHP

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า
และคุณธรรม จริยธรรม
เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์
สุจริต (1.1.1)
2. มีวินัย ตรงต่ อเวลา
และความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม (1.1.2)
3. มี จ รรยาบรรณทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ
(1.1.7)

2. โครงงาน
การพัฒนา
เว็บไซต์

ความรู้
1. มีความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2.1.1)
2. มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาและหรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง (2.1.7)
3. สามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจกับ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
1-15
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนาใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจากการ
8,15
จัดทาโครงงานการพัฒนา
เว็บไซต์
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
วิธีการประเมิน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

60%
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

3. มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์และ
แสดงความ
คิดเห็น
- การฝึก

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.8)
ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.1.4)

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานการออกแบบ
เว็บไซต์และเขียนโปรแกรม
เว็บไซต์
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
พัฒนาเว็บไซต์
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
เว็บไซต์
4. วัดและประเมินผลจาก
โครงงานการพัฒนาเเว็บไซต์
5. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
4. การ
ทักษะความสัมพันธ์
1. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอ
ระหว่างบุคคลและ
นาเสนอโครงงาน
ผลงานที่ได้รับ ความรับผิดชอบ
2. วัดและประเมินจากผลการ
มอบหมายทั้ง 1. มีความรับผิดชอบใน ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
งานกลุ่มและ การกระทาของตนเอง 3. วัดและประเมินจากผลการ
งานเดี่ยว
และรับผิดชอบงานใน นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
กลุม่ (4.1.4)
เป็นผู้นาในการอภิปราย
ซักถาม
5. การติดตาม ทักษะการวิเคราะห์เชิง 1. วัดและประเมินจากผลการ
การคิด การ
ตัวเลข การสื่อสาร
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดย
วิเคราะห์ และ และการใช้เทคโนโลยี ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
นาเสนอ
สารสนเทศ
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
รายงาน
1. มีทักษะการใช้
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
ประเด็นสาคัญ เครื่องมือที่จาเป็นที่มี สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ด้านการพัฒนา อยู่ในปัจจุบันต่อการ
เหมาะสม
เว็บไซต์
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

15%

15

10%

2-15

10%
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (5.1.1)
2. สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
(5.1.4)

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการพัฒนา
เว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กนิษฐา ศรีเอนก และชวาลิน เนียมสอน. (2562). เอกสารประกอบการสอน การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซต์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฤติญา สกุลเสาวภาค กษิรา ศิริวัฒนากุล ธนะชัย สุนทรเวช และ อภิชญา นิ้มคุ้มภัย (2551).
Professional Web Design. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการ
ออกแบบ.
จีราวุธ วารินทร์. (2560). สร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบ Responsive PHP Bootstrap + ECommerce ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย
ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2561). สร้างเว็บแอพพลิเคชัน PHP MySQL+AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จีราวุธ วารินทร์. (2560). พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3+jQuery ฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย
จีราวุธ วารินทร์. (2562). พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript + CSS3 ฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน 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
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การประเมินผล
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ค่าร้อยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

3. การปรับปรุงการสอน
- เพิ่มให้มีการฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพิ่ม เพื่อสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติจริงได้
- เพิ่มกรณีศึกษาจากผลงานจริง เช่น ตัวอย่างรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แอนิเมชั่นมานาเสนอเพื่อให้
นักศึกษานาไปบูรณาการความรู้ในการสร้างผลงาน
- จัดกระบวนการเรียนการสอบแบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้า
ชั้นเรียน
- มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโย
ลีเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce
- ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
และการนาเสนอผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3653104
การวิจัยทางธุรกิจและการประมวลผลข้อมูล
Business Research and Data Processing

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

มคอ. 3 (วันที่ 2 ส.ค. 62)

คานา
รายละเอียดรายวิชา 3653104 การวิจัยทางธุรกิจและการประมวลผลข้อมูล (Business Research
and Data Processing) จั ดทาเนื้ อหาและแผนการบริห ารรายวิช าการประมวลผลและวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล
งานวิจัยทางธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดาเนิ นการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย การจัดทาโครงร่างงานวิจัย เครื่องมือในการวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวม
ข้อมูล สถิติสาหรับงานวิจัย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน
การจัดทารายงานการวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียนและผู้สอนที่ใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ ข อง
รายวิชา โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิงหาคม 2562

มคอ. 3 (วันที่ 2 ส.ค. 62)

สารบัญ

หมวด

หน้า

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป

1

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

2

หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ

2

หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

3

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล

10

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

23

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

24

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653104 การวิจัยทางธุรกิจและการประมวลผลข้อมูล
Business Research and Data Processing
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
18 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งคาถาม หาวิธีการค้นพบคาตอบ ตอบคาถามจากการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสร้ างเครื่ องมือ การสุ่ มตัว อย่าง รวมถึงการรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่เป็นโปรแกรม
ประยุกต์และโปรแกรมสาเร็จรูปได้
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถตั้ ง สมมติ ฐ านหาความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรและข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ด้ า น
สังคมศาสตร์ ด้านธุรกิจ และตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อช่วยหาค่าทางสถิติได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการในการทดสอบหาค่าระดับนัยสาคัญ และทดสอบ
สมมติฐานกับค่าระดับนัยสาคัญได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทารายงานจากการวิจัย วิเคราะห์ พร้อมทั้งสามารถนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลได้
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้ประกอบในการจัดทารายงานการ
วิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสืบค้น เกิดความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น
การรับฟังและยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในดาเนินการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. การออกแบบการเรียนรู้ให้เนื้อหามีความสมบูรณ์และทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
2. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาออกแบบเครื่องมือ
วิจัย ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3. การเรียนการสอนมีความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย การจัดทาโครงร่างงานวิจัย เครื่องมือในการวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การ
รวบรวมข้อมูล สถิติสาหรับงานวิจัย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การทดสอบ
สมมติฐาน การจัดทารายงานการวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย
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Research methodology; research proposal; research tools; population and sampling;
data collection; research statistics; application program for statistical data analysis;
hypothesis testing; research reporting; and research presentation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
สอนเสริมตามความต้องการ
30 ชั่วโมงต่อ
ของนักศึกษาเฉพาะรายเพื่อ
ภาคการศึกษา
ทบทวนความรู้ความเข้าใจให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
สอนเสริม

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า ประกาศเวลาให้ ค าปรึ ก ษาผ่ า นเว็บ ไซต์ การนัดหมายผ่ านช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เฟซบุ๊คกลุ่ม และไลน์กลุ่ม
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา อย่าง
น้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
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จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม
เช่น การเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ การไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง การอ้างอิง
งานของผู้ที่ไป การไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา การไม่สร้างข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นต้น
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การติดตามงาน การ
จั ด การงาน การส่ ง งาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตน
สาหรับการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง งานวิจัย บทความวิจัย
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยการ
เสริ มแรงที่เหมาะสมกับ ผู้ ศึ กษา จั ดกิจกรรมที่ ส่ งเสริมการพัฒ นาตนเองตามหน้ าที่ และส่ งเสริมความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี หรือทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย พร้อมสังเกตพฤติกรรมการทางาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การ
ช่วยแนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งการนาไปประยุกต์
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 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็ งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทั กษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้า งความคิ ด โดยอาศัยทักษะและเทคนิค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลั กษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอนกาหนดไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนด และให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะ
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กระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดทาเป็นรายงานส่งผู้สอน และจัดนาเสนอผลงานในรูป
ของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
คาสอนชุดวิชาหลักสูตร และการจัดการเรี ยนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ ตารา เอกสาร
และแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนด และนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแบบฝึกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทสอบระหว่างภาค ปลายภาค
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดทารายงานการวิจัย
และโครงร่างงานวิจัย
(4) วัดและปรเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้นตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้า งความคิ ด โดยอาศัยทักษะและเทคนิค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่ม อบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง
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ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้ สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่ อน (Power
Point)
(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนดและให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มี การวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดทาเป็นรายงานส่งผู้สอน และจัดนาเสนอผลงานในรูป
ของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้ วิ ธี ส อนแบบอุ ป นั ย โดยใช้ ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนจากรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
นักศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
แจ่มชัด
(5) ใช้วิธีส อนแบบให้ ฝึ กและปฏิบัติ โดยผู้ ส อนมอบหมายให้ นักศึกษาได้กระทาซ้าด้ว ยการทา
แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอย
ให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาจริง ทาให้
เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจาเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ ได้แก่ การให้ผู้ศึกษาลงพื้นที่เขตดุสิตและเขตพระนครเพื่อเก็บข้อมูลในโครงการ
สารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยโดยความร่วมมือกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นต่อ
การนาเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น การรับฟังคาแนะนาจากการอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่ศึกษา หรือสนใจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
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 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่ มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นรายงานการวิจัยได้
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีส อนแบบการเขีย นโครงสร้า งความคิ ด โดยอาศัยทักษะและเทคนิค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลั กษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้ วิ ธี ส อนแบบระดมพลั ง ความคิ ด จากกรณี ศึ ก ษาร่ ว มกั บ วิ ธี ส อนแบบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ โดย
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วย การสังเกตการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม
(5) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ มีป ฏิสั มพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่ ว นร่ว มทางกายและมีโอกาสเคลื่ อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
4.3 วิธีการประเมินผล
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(1) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในที มการทางาน การยอมรับในข้อผิดพลาด
และความสาเร็จของเพื่อนร่วมงาน
(2) วัดและประเมินผลจากการนาเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(3) วัดและประเมินผลจากการเป็นผู้ตามในการร่วมอภิปรายการทางาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กาหนดและให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทางาน มีกระบวนการทางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดทาเป็นรายงานส่งผู้สอน และจัดนาเสนอผลงานในรูป
ของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษา โดยมีผู้สอนคอยแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(3) กาหนดให้ผู้เรียนทางานเดี่ยวและทางานกลุ่ม โดยการนาเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก และเอกสารงานวิจัยหน้าชั้นเรียน ผู้สอนทาการแสดงความคิดเห็น
(4) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ
5.3 วิธีการประเมินผล

9

มคอ. 3 (วันที่ 2 ส.ค. 62)
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญใน
การจัดทารายงานการวิจัย
(2) วัดและประเมินจากการสืบค้น เทคนิคภาษา การนาเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เหี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายงานวิจัยที่ได้นาเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
บทที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัย
- ความหมายของการวิจัย
- ประเภทของการวิจัย
- ขั้นตอนการวิจัย
- การจัดทารายงานการวิจัย
- ข้อผิดพลาดที่ควรระมัดระวังในการทาวิจัย
- จรรยาบรรณของผู้วิจัย
- การวิจัยทางธุรกิจ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนแนะนาตนเอง แนะนา
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประเมินผล
2. ผู้สอนบรรยาย สาธิต ปฏิบตั ิ
3. ผู้สอนตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อ
ซักถามร่วมกัน
4. กาหนดกลุ่มนักศึกษา โดย
แบ่งกลุ่ม 4-5 คน ต่อกลุ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเสนอหัวข้อ
งานวิจัย
6. ผู้เรียนเสนอหัวข้องานวิจัยตาม
รูปแบบที่ผู้สอนกาหนดผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 7

4 (1)

11

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นเพื่อหา
หัวข้องานวิจัยทางธุรกิจที่เหมาะสมได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารแบบสองทางและแบ่งงานภายในกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญด้านการวิจัยทางธุรกิจ
บทที่ 2 การจัดทาโครงร่างงานวิจัยและรายงานการวิจัย
- รูปแบบโครงร่างงานวิจัย
- โครงร่างงานวิจัยและวัตถุประสงค์
- ประโยชน์ของการจัดทาโครงร่างงานวิจัย
- ประเภทของโครงร่างงานวิจัย
- การจัดทารายงานการวิจัย
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

7. ผู้สอนนางานที่มอบหมายให้
ผู้เรียนไปเก็บข้อมูลในโครงการ
สารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยมา
อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุป เนื้อหา

4

1. ผู้สอนบรรยาย
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้เรียนนาหัวข้อวิจัยมาวาง
ประกอบการ
แผนการเขียน รายละเอียดตาม
เรียน
หัวข้อทีก่ าหนดในโครงร่าง
2. ใบงานหรือใบ
งานวิจัย และแบ่งงานกันทา
ความรู้
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น 3. สื่อมัลติมีเดีย/
และศึกษาตัวอย่างงานวิจัยจาก
การนาเสนอด้วย
เว็บไซต์ และ e-Research
ภาพเลื่อน

1, 5, 6, 7

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการทางานวิจัยอย่างมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยเฉพาะการเขียนงานวิจัย
โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และไม่นาผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทารายงานวิจัย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นเพื่อหา
หัวข้องานวิจัยทางธุรกิจที่เหมาะสมได้
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการใช้โปรแกรมประยุกต์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญด้านการวิจัยทางธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. การแปลงไฟล์ข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม
5. การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
นาเสนอ การเตรียมความพร้อม
ในรูปแบบที่จะนาเสนอ
6. สาธิตการใช้โปรแกรม
Microsoft Word เขียนอ้างอิง
7. นานักศึกษาเข้าฟังการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ

4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

3-4 บทที่ 3 ข้อมูลและตัวแปร
- ความหมายของข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลปฐมภูมิ
- ข้อมูลทุติยภูมิ
- ตัวแปรและการกาหนดตัวแปร
- มาตรการวัดข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการทางานวิจัยอย่างมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย การอ้างอิงงานของผู้อื่นโดย
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือการวิจัย ตัว
แปร การกาหนดรหัสข้อมูล และการลงรหัส
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อ
นาไปสร้างแบบสอบถามงานวิจัยได้

จานวน
ชั่วโมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อเนื้อหาที่
กาหนด
2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรียน
ให้อธิบายเครื่องมือในการวิจัย
3. ผู้สอนเตรียมตัวอย่าง
แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะใช้ประกอบในการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงเป็น
ตัวอย่างของคู่มือการลงรหัส
4. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มออกแบบแบบสอบถาม
งานวิจัยของตนเอง
5. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนจัดทา
คู่มือการลงรหัส โดยจัดส่ง
รูปแบบไฟล์ PDF ผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 2, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- นักศึกษาสามารถนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลมาอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญจากการวิเคราะห์บทความและทฤษฎีเพื่อ
นาไปสร้างแบบสอบถามได้
5-6 บทที่ 4 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากร
- กลุ่มตัวอย่าง
- การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
- การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น
- การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

6. ผู้สอนนาตัวอย่างแบบสอบถาม
จากโครงการสารวจข้อมูลผู้มี
รายได้น้อยมาอภิปรายใน
ประเด็นการสร้างเครื่องมือวิจัย
และการกาหนดรหัสแทนข้อมูล
7. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

8

1. ผู้สอนบรรยายและสาธิตการใช้ 1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
งานโปรแกรม Microsoft Excel
ประกอบการ
และโปรแกรม SPSS
เรียน
2. ผู้สอนจัดเตรียมแฟ้ม ข้อมูล
2. ใบงานหรือใบ
ตัวอย่าง จากแบบสอบถาม
ความรู้
ตัวอย่างที่มีชนิดของข้อมูลแบบ 3. สื่อมัลติมีเดีย/
หลากหลาย
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน

4 (1)

15

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์
อย่างถูกต้อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
- นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อยได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้สอนสาธิตการกระทากับข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ จากแฟ้มข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ
4. ผู้สอนตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม และอภิปราย ผล
ที่ได้ร่วมกับผู้เรียน
5. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบจานวนกลุ่ม
ละ 30 ชุด (Try out) พร้อม
กาหนดการวิเคราะห์คุณภาพ
ของแบบสอบถามส่งผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
จัดพิมพ์ไว้ตรวจสอบ
6. ฝึกปฏิบัติสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์โดยใช้ Google Docs
7. ผู้สอนทดสอบย่อย

4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

16

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่
7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
บทที่ 5 เครื่องมือในการวิจัย
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์
อย่างถูกต้อง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดลักษณะผลลัพธ์
และการนาไปใช้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
สร้างตารางให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยาย สาธิต การ
ประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ
2. ผู้เรียนปฏิบัติตามผู้สอน
3. ผู้เรียนนาผลที่ได้อภิปรายให้
เพื่อนร่วมชั้นฟังร่วมกับผู้สอน
4. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนนาผลที่
ได้ไปจัดทาให้ถูกต้องตาม
รูปแบบที่กาหนดและอภิปราย
โดยละเอียดและจัดพิมพ์ด้วย
MS-Word และแปลงไฟล์เป็น
PDF (Potable Data File)
5. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนนาเสนอ
ผลที่ได้โดยใช้ MS-PowerPoint
6. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนส่ง
รายงานผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
8 โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการ
ประมวลผล

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม
บทที่ 6 สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน
- ความหมายของสมมติฐาน
- ลักษณะสาคัญของสมมติฐาน
- ประโยชน์ของการตั้งสมมติฐาน
- หลักในการเขียนสมมติฐาน
- ประเภทของสมมติฐาน
- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
- สถิติทดสอบ
- การทดสอบค่าเฉลี่ย
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นจริง
และถูกต้อง ไม่มีการสร้างข้อมูลเท็จ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ข้อมูลทางสถิติ
และการจัดทา
รายงาน

4

1. ผู้สอนบรรยายและสาธิตการใช้
งานโปรแกรม MS-Excel
วิเคราะห์ค่าทางสถิติเบื้องต้น
2. ผู้สอนบรรยายและสาธิตการใช้
งานโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
และข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น
3. ผู้ ส อนเตรี ย มตั ว อย่ า ง เพื่ อ ให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามในชั้นเรียน ทั้ง
จากงานวิจัยที่เป็นตัวอย่าง และ
ข้อมูลจากโครงการสารวจข้อมูล
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้นักศึกษาได้
เข้าใจจากการปฏิบัติจริง

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)

18

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา พร้อมสรุปผลและ
อภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญด้านการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้
บทที่ 7 การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
- แนะนาโปรแกรม SPSS
- ส่วนประกอบของโปรแกรม SPSS
- การสร้างและการเรียกใช้แฟ้มข้อมูล
- การจัดการข้อมูลและการตรวจสอบ
- การนาเข้าข้อมูล
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนอภิปราย 6. เครือข่าย
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกัน
อินเทอร์เน็ต
5. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียน เลือก
7. โปรแกรม
การประมวลผลและนาเสนอ
สาเร็จรูปเพื่อการ
ข้อมูลที่ถูกต้องตามรูปแบบ จาก
ประมวลผล
แบบสอบถามที่ผู้เรียนได้เก็บ
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลไว้
และการจัดทา
6. ผู้สอนกาหนดให้มีการเก็บข้อมูล รายงาน
ตามจ านวนจริ ง และให้ ผู้ เ รียน
ประมวลผล
4

1. ผู้สอนบรรยาย และเตรียมข้อมูล 1. ตารา/เอกสาร
สาหรับการประมวลผล
ประกอบการ
2. ผู้เรียน นาตัวอย่างที่ได้
เรียน
ประมวลผล พร้อมสรุปอภิปราย 2. ใบงานหรือใบ
3. ผู้สอน เตรียมคาถาม และ
ความรู้
แบบทดสอบในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
การตั้งสมมติฐาน

1, 2, 3, 4, 7

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นจริง
และถูกต้อง ไม่มีการสร้างข้อมูลเท็จ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงอนุมาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน พร้อมสรุปผลและ
อภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญด้านการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานได้
10- บทที่ 8 สถิติสาหรับการวิจัย
11
- หลักการทางสถิติ
- สถิติเชิงพรรณา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนกาหนด
สมมติฐาน จากการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปราย
สรุปผลเบื้องต้น
6. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียน
ดาเนินการตรวจสอบสมมติฐาน
ตามที่กาหนดด้วยค่าทางสถิติ
7. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนส่ง
รายงานที่ได้จากการตั้งและ
ทดสอบสมมติฐานผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์

8

3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7 โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการ
ประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ
และการจัดทา
รายงาน
1. ผู้สอนบรรยาย เตรียมข้อมูลและ 1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
สาธิตการประมวลผล ความ
ประกอบการ
แปรปรวน
เรียน

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นจริง
และถูกต้อง ไม่มีการสร้างข้อมูลเท็จ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
- นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อยได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล พร้อมสรุปผล
และอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เรียนมาทาแบบทดสอบย่อย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญด้านการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปราย
ผลที่ได้จากโปรแกรม
3. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนนาเสนอ
รายงาน กลุ่มในส่วนที่มีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายสรุป
5. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
6. ผู้สอนทดสอบย่อย

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
8 โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการ
ประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ
และการจัดทา
รายงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่
12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
บทที่ 9 การวิเคราะห์สถิติ
- การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
- การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นจริง
และถูกต้อง ไม่มีการสร้างข้อมูลเท็จ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร พร้อมสรุปผล
และอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยาย เตรียมข้อมูลและ
สาธิตการประมวลผล การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปร
2. สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายผล
ที่ได้จากโปรแกรม
3. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนนาเสนอ
รายงาน กลุ่มในส่วนที่มีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายสรุป
5. ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. ตารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
8 โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการ
ประมวลผล

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรได้
13

บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความสัมพันธ์ของตัว
แปร
- ลักษณะข้อมูลที่นามาใช้กับการวิเคราะห์ความแปรปรวน
- ชนิดของความแปรปรวน
- ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
- ประเภทของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการทางานวิจัยอย่างมี
จริยธรรมตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
ทักษะทางปัญญา

12

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ข้อมูลทางสถิติ
และการจัดทา
รายงาน
1. ผู้เรียนนาเสนองานวิจัยกลุ่ม
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้สอนประเมินผล
ประกอบการ
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
เรียน
อภิปรายข้อมูล
2. ใบงานหรือใบ
4. ผู้สอนบรรยายสรุป
ความรู้
5. ผู้สอนตอบข้อซักถามจากผู้เรียน 3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 5, 6, 7

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบใน
การนาเสนอรายงานการวิจัยได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารกับเพื่อนและอาจารย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นจากรายงานการวิจัยและนาเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14- บทที่ 10 การนาเสนอผลงานการวิจัย
15
- การนาเสนอผลงานวิจัย
- การประเมินผลงานวิจัย
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสาคัญของการทางานวิจัยอย่างมี
จริยธรรมตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

12

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้เรียนนาเสนองานวิจัยกลุ่ม
1. ตารา/เอกสาร
2. ผู้สอนประเมินผล
ประกอบการ
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
เรียน
อภิปรายข้อมูล
2. ใบงานหรือใบ
4. ผู้สอนบรรยายสรุป
ความรู้
5. ผู้สอนตอบข้อซักถามจากผู้เรียน 3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 5, 6, 7

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบใน
การนาเสนอรายงานการวิจัยได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารกับเพื่อนและอาจารย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นจากรายงานการวิจัยและนาเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
4. กรณีตัวอย่าง
งานวิจัย
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

25

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

- การเข้าเรียน และ
คุณธรรม
การส่งงานตรงเวลา จริยธรรม
- การมีส่วนร่วมในชั้น (1) – (7)
เรียน
- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาทาทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินผลจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการ
ส่งงานตามระยะเวลาที่กาหนด
2. วัดและประเมินผลจากการมีวินัย ความ
รับผิดชอบและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษา ในการส่งงานตามกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่บกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนรวมถึงแนะนาใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การมอบหมายงาน ความรู้
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์องค์
- การทดสอบย่อย
(1) – (6)
ความรู้ของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย
- แบบฝึกหัด
(8)
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
การนาเสนอรายงาน และรายงานวิจัย
- การทบทวน
2. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
วรรณกรรมและสรุป
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการ
องค์ความรู้เพื่อทา
ทดสอบย่อย
รายงานวิจัย
3. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
- การนาเสนอรายงาน
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการสอบ
- การสอบปลายภาค
ปลายภาค
- มอบหมายงานให้
ทักษะทางปัญญา 1. วัดและประเมินจากการนาเสนองานวิจัย
นักศึกษาวิเคราะห์ (1) – (4)
ที่ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น
2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

5 และ
10

25

16

30

1-15

10

1-15
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กิจกรรม
และการร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน
- การนาเสนอรายงาน
วิจัย
- การนาเสนอ
ความก้าวหน้าและ
รายงานวิจัยที่ได้รับ
มอบหมายทั้งที่เป็น
งานกลุ่มและงาน
เดี่ยว

- การติดตาม การคิด
การวิเคราะห์ และ
การนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
การประมวลผลวิจัย
ด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

วิธีการประเมิน
3. วัดและประเมินจากงานวิจัยกลุ่มตามที่
ได้รับมอบหมาย และการประมวลผลด้วย
สถิติที่ถูกต้อง

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(1)
(4) – (5)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) – (4)

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า การ
ตอบโจทย์
3. วัดและประเมินจากประสานงานกัน
ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม การติดต่อกับ
เจ้าของธุรกิจ-ชมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลวิจัย
รวมถึงการรายงานผล และนาเสนอ
ผลงานกลุ่ม
1. วัดและประเมินจากผลการติดตาม การ
วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมายในด้านระบบสารสนเทศ และ
ด้านการวิจัย
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า
เทคนิคการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อมูล และเหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
8-12

1-15

10

1-15
13-15

1-15

10
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ. (2562). การวิจัยทางธุรกิจและการประมวลผลข้อมูล. กรุงเทพมหานคร: เอ็มแอนด์
เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา. (2560). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
(พิมพ์ครั้งที่ 29). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, และดิเรก ศรีสุโข. (2559). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสาหรับการ
วิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สรชัย พิศาลบุตร. (2556). สถิติเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์.
สรชัย พิศาลบุตร และคนอื่น ๆ. (2550). การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม.
กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนาให้
ผู้เรียนทาการค้นคว้าหรือทาความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง
- การสอนควรเน้ น การได้ ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในเชิ ง วิ เ คราะห์ และชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างทฤษฎีกับ ปรากฏการณ์ต่า ง ๆ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติ การจริง และมีโ อกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง
- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ การนาเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น
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3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การศึกษารูปแบบการสอนจากการศึกษางานวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา 3653705 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบสื่อดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Digital Media Design

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน

มคอ. 3

คานา
รายละเอีย ดรายวิช าการออกแบบสื่ อดิจิ ทัล (Digital Media Design) รหั ส 3653705 เป็น การ
จัดทารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุร กิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิช าเลือก โดยมุ่งเน้นให้
ผู ้เ รีย นมีค วามรู ้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การออกแบบสื่ อดิจิ ทัล องค์ประกอบของการออกแบบ หลั กการ
ออกแบบ สีกับงานออกแบบ การออกแบบและการใช้งานตัวอักษร การออกแบบสารสนเทศ การออกแบบ
พาณิชย์ศิลป์ การออกแบบสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมมาตรฐานในงานธุรกิจ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารฉบั บ นี้ ใ ช้ ป ระกอบในรายวิ ช าการ
ออกแบบสื่อดิจิทัล เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยนารูปแบบการสอน
รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการส่งงานของผู้เรียน การนาผลการวิจัยในชั้นเรียนมา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียน
ให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรกฎาคม 2562

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4
5
5
6
10
35
36
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653705 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบสื่อดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Digital Media Design
2. จานวนหน่วยกิต
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

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม 32 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของการออกแบบ
หลักการออกแบบ สีกับงานออกแบบ การออกแบบและการใช้งานตัวอักษร การออกแบบสารสนเทศ การ
ออกแบบพาณิชย์ศิลป์
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีคิดในการออกแบบสื่อดิจิทัล และสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการวางแผนและจัดการในการสร้างสื่อดิจิทัลได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรั บการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อใช้งานการปฏิบัติ
จริงและต่อยอดในการประกอบอาชีพในงานธุรกิจได้
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และนาความรู้ที่ได้ไปใช้งานอย่างมี
ความสุข
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของการออกแบบ หลักการออกแบบ สีกับงาน
ออกแบบ การออกแบบและการใช้งานตัวอักษร การออกแบบสารสนเทศ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ การ
ออกแบบสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมมาตรฐานในงานธุรกิจ
Knowledge about digital media design; design components; principle of design; color with
design; typography design; information design; art commerce design and business standard
software for graphic design
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนส่งงานให้ตรงเวลาการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและศึกษากรณีตัวอย่างจากการนาเสนอ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมิน จากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิน จากความรับผิ ดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล ไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2.1.2 สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
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 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
 2.1.5 รู้ เข้ า ใจ และสนใจพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีวิธีการสอนและกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จดการเรียนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนในแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญดังนี้
2.2.1 ใช้การสอนแบบบรรยายในห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
2.2.2 ใช้วีธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติเกี่ ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัล การออกแบบตราสัญลักษณ์
การออกแบบงานพาณิชย์ศิลป์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการตัดแต่งแก้ไขภาพและโปรแกรมสาเร็จรูปใน
การสร้างงานสิ่งพิมพ์
2.2.3 ใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนศึกษาประเด็นต่าง ๆ จัดทาผล
การศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนสรุปประกอบ
2.2.4 ใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสืบค้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดย
ผู้ ส อนกาหนดและมอบหมายงานให้ ผู้ เรียนรับ ผิ ดชอบเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม โดยอาศัยทักษะหรือ
พฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า การเรียนรู้กระบวนการ และความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งจัดทา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
2.2.5 การทาแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด คาถามทบทวน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน
ผลการทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
2.3.2 วัดและประเมินจากการสอบระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน
และการสอบปลายภาคการศึกษา
2.3.3 วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโครงงานที่นาเสนอ
2.3.4 วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือผลงานที่
เข้าร่วมแข่งขัน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
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 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ให้ผู้เรียนศึกษาแบบฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัล
3.2.2 อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้น
ภายใต้ 4 พันธกิจหลักประกอบด้วย การวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดาเนินการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ออกแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ กาหนดการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และอื่น ๆ เพื่อเป็น
การนาความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินจากชิ้นงานของนักศึกษาและการนาเสนอผลงาน
3.3.2 สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่นักศึกษานาเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
4.2.2 การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานทางวิชาการ
4.2.3 การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการออกแบบสื่อ
ดิจิทัลและงานกราฟิก จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.2.2 การสืบค้นแบบฝึกปฏิบัติจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัล
5.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการ
สืบค้นเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการสร้างสื่อดิจิทัลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัล ได้อย่างเหมาะสม
5.3.3 วั ด และประเมิ น จากความสามารถในการอธิบ าย ถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่ องมือ การอภิป ราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1
บทที่ 1 การออกแบบกับงานธุรกิจ

- ความหมายของการออกแบบ
- ความสาคัญของการออกแบบ
- ประเภทของการออกแบบ
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
- ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องของการ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะ ในการนางานออกแบบไปใช้ในงาน
ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม

อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาสื่อการเรียน
การสอน
2. อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาเล่นเกมที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา (Game
Base Learning)
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนสืบค้นหัวข้อการฝึกปฏิบัติ
(Tutorials) จากเว็บไซต์ (เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เช่น
www.psdtuts.com ,
https://helpx.adobe.com/aftereffects/tutorials.html โดยแบ่ง

สื่อการสอน
1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1, 1.2, 1.7

ผู้สอน
ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เกมที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหารายวิชา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูลการ
ทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

หัวข้อเป็น Adobe Photoshop 5
หัวข้อ (1. Retouch 2. โลโก้ 3.
Interface 4. สิ่งพิมพ์ 5.สิ่งที่สนใจ )
Adobe Illustrator 5 หัวข้อ (1.
แพกเก็จ 2. โลโก้ 3. สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์
นามบัตร การ์ด 4. Interface 5. สิ่งที่
สนใจ) โดยกาหนดส่งสัปดาห์ละ 1 ชิ้น
รวม 8 สัปดาห์
Adobe After Effect
ดังหัวข้อต่อไปนี้ 1. After Effects
Get Started course 2.
Understand layers course 3.
Animating essentials course 4.
Paint, clone, and rotoscope
layers course 5. Build and
animate custom shapes course
5. นักศึกษาทา Beginner Projects
ผู้เรียนจัดส่งงานที่สืบค้นตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด โดยผู้สอน
พิจารณาความยากง่ายของงานก่อนให้
นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
11

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
2 บทที่ 2 การออกแบบสื่อดิจิทัล

- การออกแบบสื่อดิจิทัล
- หลักการออกแบบสื่อดิจิทัล
- ประเภทของสื่อดิจิทัล
- กระบวนการออกแบบสื่อดิจิทัล
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ในเรื่องประเภท หน้าที่
บรรทัดฐาน กระบวนการออกแบบสื่อดิจิทลั
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการ

การทางานกราฟิกได้
- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe
Photoshop เบื้องต้น (รู้จักกับโปรแกรม
เครื่องมือ เลเยอร์ พื้นที่งาน และเครื่องมือ
Selection)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่

เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop ครั้งที่ 1/4 รู้จัก
โปรแกรม และเครื่องมือ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. ผู้เรียนจัดส่งงานที่สืบค้น
(Tutorials) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
โดยผู้สอนพิจารณาความยากง่ายของ
งานก่อนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
6. ผู้เรียนจับกลุ่ม 3 คน เพื่อทาโปร
เจคการออกแบบสื่อดิจิทัล และ
จัดพิมพ์รายชื่อในไฟล์ Excel และ
นาส่งผู้สอนทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลงานจะบูรณา
การให้สอดคล้องกับการบริการ

สื่อการสอน
1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1, 1.2, 3.2

ผู้สอน
ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูลการ
ทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น
3

บทที่ 3 องค์ประกอบของการออกแบบ
- จุด
- เส้น
- รูปร่าง รูปทรง
- พื้นผิว
- น้าหนัก และแสงเงา
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการออกแบบ และ
สามารถเลือกใช้องค์ประกอบของการ
ออกแบบไปใช้ในการออกแบบได้
ทักษะทางปัญญา

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

วิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทางธุรกิจ (ผู้สอน ผศ.
กนิษฐา ศรีเอนก) นาเสนอผลงานใน
สัปดาห์ที่ 15

4

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

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 2.1, 3.2

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน

ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช้
องค์ประกอบของงานออกแบบได้อย่าง
เหมาะสม
- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe
Photoshop เบื้องต้นได้ (การปรับแต่ง
ภาพ Transformation และ Adjustment)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- -นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูลการ
ทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
4
บทที่ 4 หลักการออกแบบ

- ความมีเอกภาพ (Unity)
- ความกลมกลืน (Harmony)
- ความแตกต่าง (Contrast)
- จังหวะ (Rhythm)
- ขนาดและสัดส่วน (Size and
Property)
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการออกแบบ และสามารถเลือกใช้
หลักการออกแบบเพื่อนาไปใช้ในการ
ออกแบบได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่

เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop ครั้งที่ 3/4
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe
Photoshop ชิ้นที่ 2 และ 3 อาจารย์
ผู้สอนตรวจสอบผลงานและให้
ข้อเสนอแนะ

สื่อการสอน
1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1, 1.2, 2.1

ผู้สอน
ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช
หลักการงานออกแบบได้อย่างเหมาะสม
เพื่อออกแบบงานกราฟิก
- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe
Photoshop ในการ Retouch ภาพ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูลการ
ทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น
5

บทที่ 4 หลักการออกแบบ (ต่อ)
- ความสมดุล (Balance)
- บริเวณว่าง (Space)
- จุดเด่น (Dominance)
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการออกแบบ และสามารถเลือกใช้
หลักการออกแบบเพื่อนาไปใช้ในการ
ออกแบบได้
ทักษะทางปัญญา

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop ครั้งที่ 4/4
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe
Photoshop ชิ้นที่ 4 และ 5 อาจารย์

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.2, 2.1, 3.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน

- นักศึกษาสามารถใช้งาน Adobe
Photoshop ในการ Retouch ภาพ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูลการ
ทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น

บทที่ 5 จิตวิทยาการออกแบบ
- ความหมายของจิตวิทยา
- ภาษาภาพกับความหมาย

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ผู้สอนตรวจสอบผลงานและให้
ข้อเสนอแนะ
5. ผู้เรียนจับกลุ่ม 3 คนเพื่อจัดทา
โฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดย
บูรณาการร่วมกับรายวิชา เครือข่าย
สังคมและการทาธุรกรรม (จัดส่งใน
สัปดาห์ที่ 7)
6. กิจกรรมในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนหา
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของมหาวิทยาลัย
ถ่ายรูป และตกแต่ง ใส่ข้อความ เพื่อ
ทาสื่อโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย (ถ้าไม่
เสร็จดาเนินการต่อและจัดส่งใน
สัปดาห์ถัดไป)

ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช
หลักการงานออกแบบได้อย่างเหมาะสม
เพื่อออกแบบงานกราฟิก

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล

1.1, 1.2, 2.1, 3.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- จิตวิทยาการรับรู้
- เทคนิคในการออกแบบภาพ
- หลักการสร้างความสนใจ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการออกแบบ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช้
เทคนิคในการออกแบบภาพรวมถึงนา
หลักจิตวิทยาการใช้เพื่อออกแบบงาน
กราฟิก
- นักศึกษาสามารถสร้างผลงานด้วย
โปรแกรม Adobe Illustrator
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

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

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe
Photoshop Adobe Illustrator
Adobe After Effect เพิ่มมากขึ้น
บทที่ 6 สีกับงานออกแบบ
- การมองเห็นสีของมนุษย์
- องค์ประกอบการมองเห็น
- องค์ประกอบสี
- วงจรสี
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสี
เพื่องานออกแบบ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

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

สื่อการสอน

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

1.1, 1.2, 2.1, 3.1

ผู้สอน

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช้สี
ได้อย่างเหมาะสมในการออกแบบงาน
กราฟิก
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถสร้างผลงานด้วย
โปรแกรม Adobe Illustrator
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูลการ
ทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น
8

บทที่ 6 สีกับงานออกแบบ (ต่อ)
- จิตวิทยาการใช้สี
- การเลือกใช้สี
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสี
เพื่องานออกแบบ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบได้

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม
Adobe Illustrator ครั้งที่ 3/4

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.2, 2.1, 3.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

20

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน

- นักศึกษาสามารถสร้างผลงานด้วย
โปรแกรม Adobe Illustrator
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูลการ
ทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น

บทที่ 7 การออกแบบตราสัญลักษณ์
- การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe
Illustrator ชิ้นที่ 4 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ
5. ผู้เรียนนาส่งสื่อโฆษณาผ่านโซเชียล
มีเดีย ที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ 5

ออกแบบกราฟิกและสามารถ เลือกใช้สี
ได้อย่างเหมาะสมในการออกแบบงาน
กราฟิก

9

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล

1.1, 1.2, 2.1, 3.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- ชนิดของภาพสัญลักษณ์
- หลักในการออกแบบภาพสัญลักษณ์
- หลักในการลดทอนภาพ
- การกาหนดเนื้อหาในการออกแบบ
เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ขั้นตอนการออกแบบเครื่องหมาย และ
สัญลักษณ์
- สีกับการออกแบบเครื่องหมาย และ
สัญลักษณ์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

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

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ สามารถรู้ถึง
กระบวนการการออกแบบตราสัญลักษณ์
รวมถึงกรณีศึกษาในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ และสามารถออกแบบตรา
สัญลักษณ์ได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาคิดวิเคราะห์ในการออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ ตามกระบวนการของการ
ออกแบบ
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator ในระดับเบื้องต้น (รูจ้ ัก
ส่วนประกอบของโปรแกรม เครื่องมือ
พื้นฐาน พื้นที่งาน และวาดภาพได้)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูลการ
ทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลในการ
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น
10

บทที่ 8 การออกแบบพาณิชย์ศิลป์
- งานออกแบบสิ่งพิมพ์
- การออกแบบสารสนเทศ
- งานออกแบบมัลติมีเดีย
- งานออกแบบเว็บไซต์
- การออกแบบสื่อดิจิทัลกับงานโทรทัศน์

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม
Adobe After Effect ครั้งที่ 1/4

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.2, 2.1,2.8,
3.1, 5.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบพาณิชย์ศิลป์ใน
สาขาต่าง ๆ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลงานกราฟิกใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe
After Effect ในระดับเบื้องต้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ 4. สื่อมัลติมีเดีย และ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สืบค้น
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial
Tutorial Adobe After Effect ชิ้นที่
1 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบผลงานและ
ให้ข้อเสนอแนะ

ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น
11

บทที่ 9 การออกแบบสารสนเทศ (การ
ออกแบบอินโฟกราฟิก)
- ความหมายของอินโฟกราฟิก
- ประเภทของอินโฟกราฟิก
- กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก
- การออกแบบอินโฟกราฟิก
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบอินโฟกราฟิก
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบอินโฟกราฟิก
อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe
After Effect ในระดับเบื้องต้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม
Adobe After Effect ครั้งที่ 2/4
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial After
Effect ชิ้นที่ 2-3 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ
5. ผู้เรียนจับกลุ่ม 4 – 5 คนเพื่อทา
กิจกรรมในการออกแบบอินโฟกราฟิก

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.2, 2.1,2.8,
3.1, 3.2, 5.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น
12

บทที่ 10 การออกแบบและการใช้งาน
ตัวอักษร
- ตัวอักษร
- ส่วนประกอบของตัวอักษร
- ประเภทของตัวอักษร
- เทคนิคการออกแบบตัวอักษร
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งาน
ตัวอักษร
ทักษะทางปัญญา

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม
Adobe After Effect ครั้งที่ 3/4
3. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial After
Effect ชิ้นที่ 4 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.2, 2.1,2.8,
3.1, 3.2, 5.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถตัวอักษรมาออกแบบ
ในสื่อลักษณะต่าง ๆ ได้
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe
After Effect ในระดับเบื้องต้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
การทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น
13

บทที่ 11 คอมพิวเตอร์กราฟิก
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
- ประเภทของภาพกราฟิกที่นามาใช้กับ
คอมพิวเตอร์

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนสาธิตการใช้โปรแกรม
Adobe After Effect ครั้งที่ 4/4

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.1, 1.2, 2.1,2.8,
3.1, 5.1

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- ความหมายและประเภทของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมประยุกต์สนับสนุนงานด้าน
กราฟิก
- คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้
ในงานธุรกิจ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator เพือลงสีภาพในแบบต่าง ๆ
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศจากการสืบค้นข้อมูล
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ผู้เรียนจัดส่งงาน Tutorial Adobe
After Effect ชิ้นที่ 5 อาจารย์ผู้สอน
ตรวจสอบผลงานและให้ข้อเสนอแนะ
3. ผู้เรียนจับกลุ่ม 2 – 3 คนเพื่อทา
กิจกรรมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
หรือ งานออกแบบที่เกี่ยวข้อง

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

การทา Tutorials จากเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ และทราบแหล่งข้อมูลใน
ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe After Effect
เพิ่มมากขึ้น
14

ผู้เรียนนาเสนอผลงานออกแบบกราฟิก
Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- นักศึกษาส่งผลงานตามเวลาที่กาหนด
และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อวิชาชีพใน
การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
ทักษะทางปัญญา
- มีความสามารถในการนาเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานกลุ่ม
- สามารถทางานเป็นทีมได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีกระบวนการในการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

1. ตารารายวิชา การ

ออกแบบสื่อดิจิทัล
2. สื่อนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

1.7, 2.8, 3.1, 4.4,
4.6, 5.1, 5.4

ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน

3. กรณีตัวอย่าง การ
ออกแบบสื่อดิจิทัล
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
15 ผู้เรียนนาเสนอผลงานออกแบบกราฟิก

Learning Outcome
คุณธรรมจริยธรรม
- นักศึกษาส่งผลงานตามเวลาที่กาหนด
และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อวิชาชีพใน
การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
ทักษะทางปัญญา
- มีความสามารถในการนาเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่
ได้รับมอบหมายงานกลุ่ม
- สามารถทางานเป็นทีมได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีกระบวนการในการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. ผู้เรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

2. ผู้สอน ทั้งสองรายวิชาประเมินผล
งานร่วมกัน

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.7, 2.8, 3.1, 4.4,
4.6, 5.1, 5.4

ผู้สอน
ผศ.ชวาลิน
เนียมสอน
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า
และคุณธรรม จริยธรรม
เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์
สุจริต (1.1.1)
2. มีวินัย ตรงต่ อเวลา
และความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม (1.1.2)
3. มี จ รรยาบรรณทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ
(1.1.7)

2. โครงการ
ออกแบบงาน
กราฟิกสาหรับ
ธุรกิจ

ความรู้
1. มีความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2.1.1)
2. สามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (2.1.8)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
1-15
ต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนาใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจากการ
8,15
จัดทาโครงการออกแบบสื่อ
ดิจิทัล
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
วิธีการประเมิน

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

60%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3. มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์และ
แสดงความ
คิดเห็น
- การฝึกปฏิบัติ

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ (3.1.1)
2. สามารถสืบค้น
ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (3.1.2)

จาก Tutorial

4. การ
นาเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว

5. การติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นาเสนอ
รายงาน
ประเด็นสาคัญ
ด้านการ

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานการออกแบบ
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการออกแบบ
สื่อดิจิทัล
4. วัดและประเมินผลจากงาน
ฝึกปฏิบัติจาก Tutorials
5. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
ทักษะความสัมพันธ์
1. วัดและประเมินจากผลการ
ระหว่างบุคคลและ
นาเสนอโครงงานในการจัด
ความรับผิดชอบ
นิทรรศการโครงงานออกแบบ
1. มีความรับผิดชอบใน กราฟิกในงานธุรกิจ
การกระทาของตนเอง 2. วัดและประเมินจากผลการ
และรับผิดชอบงานใน ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
กลุม่ (4.1.4)
3. วัดและประเมินจากผลการ
2.มีความรับผิดชอบ นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
การพัฒนาการเรียนรู้ เป็นผู้นาในการอภิปราย
ทั้งของตนเองและทาง ซักถาม
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4.1.6)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง 1. วัดและประเมินจากผลการ
ตัวเลข การสื่อสาร
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดย
และการใช้เทคโนโลยี ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
สารสนเทศ
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
1. มีทักษะการใช้
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
เครื่องมือที่จาเป็นที่มี สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
เหมาะสม

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%

15

10%

2-15

10%
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กิจกรรมที่
ออกแบบสื่อ
ดิจิทัล

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (5.1.1)
2. สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
(5.1.4)

2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการการสร้าง
งานกราฟิก ได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจากัด เหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ชวาลิน เนียมสอน. (2562). เอกสารประกอบการสอนการออกแบบสื่อดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คุมิโกะ ทะนะกะ. (2559). Graphic Design Quiz Vol.1. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.
จุติพงศ์ ภูสุมาส. (2560). Principles Infographic. กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร์.
สุธาพร ล้าเลิศกุล. (2561). พูดด้วยภาพ พริเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง by BetterPitch. กรุงเทพมหานคร:
ปัญญมิตร.
ฮิโรชิ ฮาระ. (2559). Graphic Design Quiz Vol.2. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ. (2561). สุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล Illustrator. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ปิยะ นากสงค์, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล, มณีนุช สมานหมู่, มนัสสินี ล่าสันเทียะ, กัมพล ชมภูทิพย์. (2560).
ตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ .กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย.
ปิยะ นากสงค์, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล, มณีนุช สมานหมู่, มนัสสินี ล่าสันเทียะ, กัมพล ชมภูทิพย์. (2562).
ตัดต่องานภาพยนตร์ ใส่เอฟเฟ็กต์และโมชันกราฟิกด้วย Premiere Pro & After Effects CC
2018 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: ซิมพลิฟาย.
อนัน วาโซะ. (2561). Graphic Design for Advertising & Printing. กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร์.
อนัน วาโซะ. (2561). เริ่มต้นวาดการ์ตูนอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator CC. กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี
พรีเมียร์.
อนัน วาโซะ. (2559). Photoshop CC Basic Retouch ฉบับมือใหม่หัดแต่งภาพ. กรุงเทพมหานคร: ไอดี
ซี พรีเมียร์.
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ. 3
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์. (2559). Professional Guide After Effects CC คู่มือฉบับสมบรูณ์.
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน 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
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
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจากการมอบหมายโครงการเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัล
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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- ทวนสอบจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากคะแนนสอบปฏิบัติ / ผลการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
และการนาเสนอผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 3653705 การออกแบบสื่อดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3653212
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Information Systems and Digital Business
Innovation

อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก
(2) ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน เนียมสอน

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

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653212 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล (Information
Systems and Digital Business Innovation) เป น การจั ดทํ ารายละเอีย ดประกอบการเรีย นการสอน
รายวิชาระบบสารสนเทศและนวั ตกรรมทางธุร กิจ ดิจิทัล ตามหลัก สูตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมประเด็นองคการและระบบ
สารสนเทศ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การใช
ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหนาที่งาน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการโซอุปทาน
และการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การสนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององคการ นวัตกรรมทางธุรกิจ แนวคิดปญ ญาประดิษฐ ระบบผูเชี่ยวชาญจากกฎคําสั่ง การ
คนหาโดยใช เชาว ป ญ ญา กระบวนการเรียนรูของเครื่อ งจัก รในธุรกิจ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุก รรมและการ
วิเคราะหจัดกลุม
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญ ตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี และ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง ๆ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพิ่มเติม
จากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
4
5
6
10
43
44
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653212
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจทิ ัล
(ภาษาอังกฤษ) Information Systems and Digital Business Innovation
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก
อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1
(2) ผูชวยศาสตราจารยชวาลิน เนียมสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
19 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
(1) เพื่ อ ให ผู เรี ยนมี ความรู ค วามเข าใจเกี่ยวกับ ขอ มูล และระบบสารสนเทศทางธุร กิจ การใชร ะบบ
สารสนเทศในงานธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหนาที่งาน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(2) เพื่อใหผูเรียนมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
การสนับสนุนการตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคการ นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ แนวคิดปญญาประดิษฐ ระบบผูเชี่ยวชาญจากกฎคําสั่ง การคนหาโดยใชเชาวปญญา กระบวนการ
4
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เรียนรูของเครื่องจักรในธุรกิจ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการวิเคราะหจัดกลุม
(3) เพื่อเสริมสรางความรูและฝกทักษะดานตาง ๆ ในการเรียนรูเนื้อหารายวิชา พรอมทั้งเปนพื้นฐานการ
เรียนรู การนําไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การนําไปประกอบอาชีพและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ขอมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การใชระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหนาที่
งาน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการโซอุปทานและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การสนับสนุนการ
ตัดสินใจ อัจฉริยะทางธุรกิจ การวางแผนทรัพ ยากรทางธุรกิจขององคการ นวัตกรรมทางธุรกิจ แนวคิด
ปญ ญาประดิษฐ ระบบผูเ ชี่ยวชาญจากกฎคําสั่ง การคนหาโดยใชเชาวปญ ญา กระบวนการเรียนรูของ
เครื่องจักรในธุรกิจ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการวิเคราะหจัดกลุม
Data and information systems; using information systems for business; functional
information systems; electronics commerce; supply-chain management and customer
relationship management; decision support; business intelligence; enterprise resource
planning; business innovation; concept of artificial intelligence; rule-based expert systems;
heuristic searches; machine learning process; genetic algorithm; and clustering analysis
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพือ่ ทดแทน
คาบเรียนที่ไมสามารถ
ทําการเรียนการสอนได
ตามตารางที่ไดกําหนดไว
หรือตามที่ผูศกึ ษารองขอ
เพื่อทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีทผี่ ู
ศึกษาไมเขาใจในเนื้อหา
หัวขอที่สอนครั้งแรก

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ในชั้นเรียนตามความ
เหมาะสม

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา หรือ 6 ช.ม.
ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- ผูสอนประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตลอดตามขอกําหนดตามความเหมาะสม
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- ผูสอนประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ โดยทีผ่ ู
ศึกษาตองรองขอ โดยการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (3) มีภาวะความเปนผู นําและผูตาม สามารถทํ างานเปนที ม สามารถแกไขขอ ขัดแยง และ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิ ทธิ รับ ฟงความคิดเห็นของผูอื่ น รวมทั้ งเคารพในคุ ณคา และศักดิ์ศรีความเป น
มนุษย
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อใหไดสาระดานคุณธรรม จริยธรรมดังตอไปนี้
(1) ผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแตละสัปดาหตามความเหมาะสม
(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3) การปลูกฝงใหผูศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน การ
จัด การงาน การส ง งาน การรายงานผลการทํ างาน ตลอดจนการแต ง กายที่ เป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหผูศึกษารับ ผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของตน
สําหรับการเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี
(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบ
ที่เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมดวยการ
เสริม แรงที่ เหมาะสมกั บ ผู ศึก ษา จัดกิ จ กรรมที่สงเสริม การพัฒ นาตนเองตามหนาที่ และสง เสริม ความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเอง และผูอื่น
(6) จั ดกิ จ กรรมส งเสริม คุ ณ ธรรม จริยธรรม เชน การยกยอ งนัก ศึ ก ษาที่ทํ าดี ทําประโยชนแ ก
สวนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย ใสใจตอตนเอง และผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล ดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหผลลัพธการเรียนรูตามที่ไดกําหนด ดังนี้
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาหองเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
(2) ประเมิ นจากการมี วินัยและพรอ มเพรียงของนัก ศึก ษาในการเขารวมกิจ กรรมเสริม ประจํา
รายวิชา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุม
(4) ประเมิ น จากผลงาน กลุ ม เพื่ อ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช วั ด ต าง ๆ ตามความเหมาะสม เช น
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห ป ญ หา เข า ใจ และอธิบ ายความต อ งการทางคอมพิ วเตอร รวมทั้ ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ให เล็งเห็ นการเปลี่ย นแปลง และเข าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อใหไดความรูดังตอไปนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวยการ
พึ่งพาและเกื้อ กู ล กั น มี ก ารปรึ กษาหารือ อยางใกลชิดในประเด็นศึก ษาที่ม อบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหผูศึกษารับผิดชอบเปนกลุมโดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน
กลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นรวมกันที่เหมาะสม
พรอมทั้งจัดทําสรุปเปนผลงานสงผูสอน
(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาศึกษา
ประเด็นตามใบงานและใหเชื่อมตอ หรือเชื่อ มโยงความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทัก ษะกระบวนการกลุม และทักษะการสรุป
ความแล ว จัด ทํ าผลการศึ ก ษานํ าเสนอหน าห อ งเรี ยน โดยใชสื่ อ การนํ า เสนอภาพแบบเลื่ อ น หรือ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมประกอบการนําเสนอและผูสอนสรุปสาระอีกครั้ง
(3) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อ ฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผูสอนกําหนด
ไว
(4) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรียนประจํารายวิชา แหลงการเรียนรูเสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการ
เรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดในแตละสัปดาห โดยนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะห
เปนรายงานสงผูสอน
(5) ใชวิธีสอนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ
หลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู และใหผูศึกษาชวยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับ สนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญ ดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวของตามจุดมุงหมายการเรียนรู
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(6) ใชวิธีส อนแบบให ฝ กและปฏิบัติ โดยผูส อนมอบหมายใหผูศึก ษาไดก ระทําซ้ําดวยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษา
และตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจ ากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําเพือ่ สรางงานตามความคิด
และแนวทางการพัฒนา ทําใหเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนรูและจดจํา เขาใจสิ่งที่เรียนรูไดดี สามารถถายทอด
หรือเชื่อมโยงการเรียนรูไปใชในสถานการณเดียวกันได
(7) การจัดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจากตัวอยาง เพื่อใหผูศึกษาไดลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองโดย
การคิดเพิ่มเติมและการเชิญ ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิท ยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อเสริม
กระบวนการคิดใหกับผูศึกษา สรางความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสรางสรรค
(8) ฝกกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สงเสริมใหผูศึกษามีบทบาทในการแสวงหา
ความรูแ ละเรี ยนรู อ ย างมี ป ฏิ สั ม พั น ธ จ นเกิ ด ความรู ความเข าใจ นํ าไปประยุก ตใช สามารถวิเคราะห
สังเคราะห ประเมิ น ค า หรื อ สร างสรรค สิ่งตาง ๆ และพัฒ นาตนเองเต็ม ความสามารถ รวมถึง การจัด
ประสบการณการเรียนรูใหไดรวมอภิปราย ใหฝกทักษะการสื่อสาร ทําใหผลการเรียนรูของผูศึกษาเพิ่มขึ้น
การนําเสนอผลงานทางการเรียนรูในสถานการณจําลอง ทั้งมีการฝกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับ
สถานการณตาง ๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบโครงสรางความคิดในการพั ฒ นา
ขั้นตอนวิธีของโปรแกรมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูตามขอกําหนดของรายวิชาวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน ผูสอนเลือกวิธีสอนกับผูศึกษาที่มีหลากหลายดังตอไปนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยใหผูศึกษา
แบงกลุมศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนพรอม
ทั้งใหผูศึก ษาใชทัก ษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่กําหนดสง
ผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติ
เพื่อ ฝกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
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เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผูสอนกําหนด
ไว
(3) ใชวิธีสอนแบบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูศึกษาศึกษาขอมูลจากใบความรูและเอกสาร
ประกอบการเรี ยนรายวิ ชาระบบคอมพิวเตอรและดิจิทัล และแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจนหนังสือ
เอกสารและแหลงการเรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดและนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห
วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน
(4) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใบ
งานใหผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทั กษะกระบวนการกลุม ในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพิ่มเติม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม
(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ
และสังคมตามเนื้อหารายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาต า งประเทศกั บ กลุ ม คนหลากหลายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
ขามรายวิชา หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม ในการนําเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับรายวิชา
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน ตามที่กําหนด
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
กําหนดใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของ
การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอผูศึกษาในหองเรียน โดยการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางผู
ศึกษาและกลุมผูศึกษา ดังนี้
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานระบบเลขฐาน จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานการ
ใชงานคอมพิวเตอรและระบบเลขฐานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรู
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัด และประเมิน จากผลการติด ตาม กระบวนการคิ ด การวิเคราะห และนําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญดานระบบคอมพิวเตอร ระบบดิจิทัลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสได
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูสอนรายวิชา
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขอมูล สารสนเทศ ความรู
- ตัวอยางการใชขอมูลและ
สารสนเทศ
- ลักษณะของสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- กระบวนการทํางานของระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ
- ความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผสู อนแนะนําตนเองพรอม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต
2. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
3. แสดงความคิดเห็น และคนควาขอมูล
จากหัวขอ หรือโจทยทผี่ ูสอนกําหนด และ
อาจารยผูสอนตอบขอซักถามและให
คําแนะนําแกผูเรียนในเรือ่ งตางๆ
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอยางระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความรูเ กี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับลักษณะของสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ และ
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ
ได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญดานระบบ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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สัปดาหที่

2

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สารสนเทศได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรปู แบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล
- หัวขอการสอน
การใช ร ะบบสารสนเทศในงาน
ธุรกิจ
- ระบบสารสนเทศอิง
คอมพิวเตอร
- ประเภทของระบบสารสนเทศ
ตามระดับการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความรู
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ประเภทของระบบสารสนเทศได
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับประเภทของระบบ
สารสนเทศ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของประเภทของระบบ
สารสนเทศได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
ระบบสารสนเทศตามหนาที่งาน
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
- ระบบสารสนเทศทางการเงิน
- ตัวอยางระบบสารสนเทศทาง
การเงิน
- ระบบสารสนเทศทางการผลิต
- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการผลิต
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
แกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
องคกรธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใน
องคกรธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบสารสนเทศใน
องคกรธุรกิจ
- หัวขอการสอน
ระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ
(ตอ)

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ตัวอยางระบบสารสนเทศทาง
การตลาด
- ระบบสารสนเทศทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย
- ตัวอยางระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําแบบทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและระบบสารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

5

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและ
ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในงานธุรกิจ
- หัวขอการสอน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ความหมายของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- ประเภทของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- รูปแบบของการคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- ธุรกรรมทีท่ ําภายใตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- ความสําคัญของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- ขอดี และขอจํากัดของ ECommerce

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําแบบทดสอบยอย
ความรู
- นั ก ศึ ก ษามี ความรู ค วามเขาใจ
เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับธุรกรรมทีท่ ําภายใต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
19

มคอ. 3
สัปดาหที่

6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของธุรกรรมทีท่ ําภายใต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- หัวขอการสอน
การจั ด การโซ อุ ป ทานและการ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา
- การบริหารหวงโซอปุ ทาน
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารหวงโซอปุ ทาน
- การบริหารลูกคาสัมพันธ
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารลูกคาสัมพันธ

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ

20

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย
ความรู
- นั ก ศึ ก ษามี ความรู ค วามเขาใจ
เกี่ ย วกั บ การจั ด การโซ อุ ป ทาน
และการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห
สรุ ป ประเด็ น การประยุ ก ต ใ ช
ระบบสารสนเทศสนับ สนุนการ
การจั ด การโซ อุ ป ทานและการ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

7

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผน
และการควบคุมในองคกร
- หัวขอการสอน
การสนับสนุนการตัดสินใจ
- องคประกอบของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
- ประโยชนของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
องคกรธุรกิจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
แบบกลุม
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ของลูกคา

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสรางรายไดผาน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห
สรุปประเด็นการนําระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจมาใชให
เกิดประโยชนในองคกรธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
Blog ทวิตเตอร และ
การโฆษณาผาน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

23

มคอ. 3
สัปดาหที่

8

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในองคกรธุรกิจ
- หัวขอการสอน
อัจฉริยะทางธุรกิจ
- คลังขอมูล
- เหมืองขอมูล
- ความหมายระบบอัจฉริยะธุรกิจ
- สถาปตยกรรมของระบบ
อัจฉริยะธุรกิจ
- การประยุกตใชระบบอัจฉริยะ
ธุรกิจในองคกร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยางการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

24

มคอ. 3
สัปดาหที่

9

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอัจฉริยะทางธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห
สรุปประเด็นการประยุกตใช
ระบบอัจฉริยะธุรกิจในองคกร
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชระบบ
อัจฉริยะธุรกิจในองคกร
- หัวขอการสอน
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ขององคการ
- ความหมายของการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององคการ
- แนวคิดเกี่ยวกับการนําการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องคการมาใช
- ประโยชนของการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององคการ
- โครงสรางพื้นฐานของการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องคการ
- ปจจัยทีส่ งผลสําเร็จตอการนํา
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององคการ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน

สื่อการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององคการ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถอธิบาย การ
ประยุกตใชงานโครงสรางพื้นฐาน
ของการวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององคการ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององคการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

27

มคอ. 3
สัปดาหที่
10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
นวัตกรรมทางธุรกิจ
- ความหมายของนวัตกรรม
- เปาหมายของนวัตกรรม
- เทคนิคการพัฒนานวัตกรรม
- ประเภทของนวัตกรรม
- ตัวอยางนวัตกรรมทางธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นั ก ศึ ก ษามี ความรู ค วามเขาใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นั ก ศึก ษาสามารถอธิ บ ายการ
ประยุกตใชนวัตกรรมทางธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

11

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นั ก ศึ ก ษาสามารสื บ ค น ข อ มู ล
และสามารถนํ าเสนอประเด็ น
สํ าคั ญ ของการประยุ ก ต ใช ง าน
นวัตกรรมทางธุรกิจ
- หัวขอการสอน
แนวคิดปญญาประดิษฐ
- ความหมายของนวัตกรรม
- การทดสอบปญญาประดิษฐ
- คุ ณ สมบั ติ แ ละข อ จํ า กั ด ของ
ปญญาประดิษฐ
- ประโยชนของปญญาประดิษฐ
- ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ง า น
ปญญาประดิษฐ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผสู อนมอบหมายงานใหผเู รียน
ศึกษา คนควาการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดานการสื่อสารในงานธุรกิจ
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับปญญาประดิษฐ
ทักษะทางปญญา
- นั ก ศึก ษาสามารถอธิ บ ายการ
ประยุกตใชงานปญญาประดิษฐ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ทัง้ ในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานได
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

12

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นั ก ศึ ก ษาสามารสื บ ค น ข อ มู ล
และสามารถนํ าเสนอประเด็ น
สํ าคั ญ ของการประยุ ก ต ใช ง าน
ปญญาประดิษฐ ได
- หัวขอการสอน
ระบบผูเชี่ยวชาญจากกฎคําสั่ง
- ส ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ
ผูเชี่ยวชาญ
- ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ
ผูเชี่ยวชาญ
- กฎและการเขียนกฎ
- ขอจํากัดของระบบผูเชี่ยวชาญ
- การสรางระบบผูเชี่ยวชาญ
- คุณสมบัติของระบบผูเชี่ยวชาญ
- ก ารป ระยุ กต ใช ง าน ระบ บ
ผูเชี่ยวชาญ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง การ
ทําการตลาดผานยูทปู
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
แกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
ความรู
- นั ก ศึ ก ษามี ความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับระบบผูเชี่ยวชาญจากกฎ
คําสั่ง
ทักษะทางปญญา
- นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายถึ ง
ประยุกตใชงานระบบผูเชี่ยวชาญ
จากกฎคําสั่ง
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นั ก ศึ ก ษาสามารสื บ ค น ข อ มู ล
และสามารถนํ าเสนอประเด็ น

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

13

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สํ าคั ญ ของการประยุ ก ต ใช ง าน
ระบบผูเชี่ยวชาญจากกฎคําสั่ง
- หัวขอการสอน
การคนหาโดยใชเชาวปญญา
- การคนหาแบบไมมกี ารชี้แนะ
- เทคนิคการคนหาโดยมีเชาว
ปญญาชวย
- การประยุกตใชการคนหาโดย
ใชเชาวปญญา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และมีความ
ซื่อสัตย สุจริต จากการทํา
แบบทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการคนหาโดยใชเชาว
ปญญา
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. แบบทดสอบยอย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยางการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

14

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
สรุปประเด็นการประยุกตใชการ
คนหาโดยใชเชาวปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชการ
คนหาโดยใชเชาวปญญา
- หัวขอการสอน
ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู ข อ ง
เครื่องจักรในธุรกิจ
- การเรียนรูแบบมีผูสอน
- การเรียนรูแบบไมมีผูสอน
- การเรียนรูแบบเสริมกําลัง
- การเรียนวิธีการเรียน

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของ
เครื่องจักรในธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห
สรุปประเด็นการนํากระบวนการ
เรียนรูของเครื่องจักรในธุรกิจมา
ใชใหเกิดประโยชนในองคกร
ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสรางรายไดผาน
Blog ทวิตเตอร และ
การโฆษณาผาน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกระบวนการเรียนรู
ของเครื่องจักรในธุรกิจ
- หัวขอการสอน
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการ
วิเคราะหจัดกลุม
- ความหมายของขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม
- องคประกอบของขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม
- กระบวนการทํางานของขั้นตอน
วิธีเชิงพันธุกรรม
- ขั้นตอนการทํางานของขั้นตอน
วิธีเชิงพันธุกรรม
- การวิเคราะหกลุมขอมูลดวย
เทคนิค
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคนและนําเสนอขอมูล
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
สารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีศึกษา ระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

36

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน และสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงตามกําหนด
ความรู
- นั ก ศึ ก ษามี ความรู ค วามเขาใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
และการวิเคราะหจัดกลุม
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะห
สรุ ป ป ระเด็ น ขั้ น ต อ น วิ ธี เ ชิ ง
พั นธุ ก รรมและการวิ เคราะห จัด
กลุม
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นั ก ศึ ก ษาสามารสื บ ค น ข อ มู ล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
และสามารถนํ าเสนอประเด็ น
สําคัญ ของการประยุกตใชระบบ
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการ
วิเคราะหจัดกลุม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

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

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณคา
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสังคม (1.2)

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบยอย
แบบฝกหัด
- การ
นําเสนอ

ความรู
1. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา(2.1)

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
ตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีม่ อบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการสงงานตาม
ขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ไดรับมอบหมายและการแกไข
งานที่มีขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ําใจในการชวยเหลืออาจารย
ผูสอนและการชวยแนะนําในสิ่ง
ที่เปนประโยชนสรางสรรคตอ
เพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูร วมกัน

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูจากใบงาน การทดสอบ
ยอย แบบฝกหัด
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

8

20
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

รายงานการ
เรียนรูแบบ
รวมมือใน
รายวิชา

วิธีการประเมิน
สถานองคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมความรู

- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค
ความรู โดย
การสอบ
ปลายภาค
- มอบหมาย
งานให
นักศึกษา
วิเคราะห
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งรวม
อภิปราย
กลุม

ทักษะทางปญญา
1. สามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม(3.4)

- การ
นําเสนอ
ผลงานที่
ไดรับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุม
และงาน
เดี่ยว

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ส าม ารถสื่ อส ารทั้ ง
ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาตางประเทศกับกลุม
คนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (4.1)
2 . ส า ม า ร ถ ให ค ว า ม
ช ว ยเหลื อ และอํ า นวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใน ก า ร
แกปญหาสถานการณตาง

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16

30

1-15

5

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ตองานที่ไดรบั มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเ รียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู

1-15

5

1-15

5

1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบรวมมือ

1-15

2. วัดและประเมินจากผลการ
คนควา การตอบโจทยงาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุมและการ
เปนผูนําในการอภิปรายซักถาม

1-15

1-15

10

1-15
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

ๆ ทั้ งในบทบาทของผู นํา
หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน (4.2)
3. สามารถใช ความรู ใ น
ศาสตร ม าชี้ นํ า สั ง คมใน
ประเด็นที่เหมาะสม (4.3)
4. มี ความรั บ ผิ ด ชอบใน
การกระทํ า ของตนเอง
และรั บ ผิ ด ชอบงานใน
กลุม (4.4)
5. มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง (4.6)
ทักษะการวิเคราะหเชิง
- การ
ติดตาม การ ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
คิด การ
สารสนเทศ
วิเคราะห
1. มีทักษะในการใช
และ
เครื่องมือที่จําเปนที่มีอยู
นําเสนอ
ในปจจุบันตอการทํางาน
รายงาน
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ประเด็น
สําคัญของ (5.1)
2. สามารถใชสารสนเทศ
ระบบ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร
อยางเหมาะสม(5.4)
และ
นวัตกรรม
ทางธุรกิจ

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญของระบบสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบคน เทคนิคการนําเสนอโดย
ใชทฤษฎี การเลือกใชเครือ่ งมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
ไดอยางเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้น

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

10

1-15

1-15
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

วิธีการประเมิน
และอาจารยผสู อนรายวิชา

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
กนิษฐา ศรีเ อนก. (2562). เอกสารประกอบการเรีย น ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุร กิจ .
กรุงเทพฯ: ศูนยบริการสื่อสิงพิมพกราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ชูพันธุ รัตนโภคา. (2559). ความรูเบื้องตนทางปญญาประดิษฐ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
ณัฏฐพันธ เขจรนันท และไพบูรณ เกียรติโกมล. (2552). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ณาตยา ฉาบนาค. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: เอส.พี.ซี. บุคส.
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด จี
กราฟฟค.
ปรีดา ยังสุขสถาพร,พันธพงศ ตั้งธีรสุนันท. (2561). กระบวนการคิดและสรางนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: แอร
โรว มัลติมเี ดีย
รุงรัศมี บุญดาว. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: ลัคกี้บุคส
รุจจิ ันทร พิริยะสงวนพงศ. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการความรู. พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุรพงค เอื้อวัฒนามงคล. (2561). การทําเหมืองขอมูล. กรุงเทพฯ: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
James A. O’Brien & George M.Marakas. (2007). Management Information Systems. New
York: McGraw-Hill.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูศึกษา เปนระยะที่เหมาะสมตามประเด็นที่กําหนด
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- การสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรูของผูศึกษา ผูศึกษาบันทึก นําเสนอใหผูสอนทราบผานสือ่ สังคม
ออนไลน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา โดยผูศึกษา ตามรูปแบบและวิธีการที่สาขากําหนด
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ
5
2) ดานความรู
รอยละ
65
3) ดานทักษะทางปญญา
รอยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รอยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร
รอยละ
10
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (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
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู/ สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรบั มอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/สวนรวม มอบหมายงาน/นําเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ




















5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยน สลับอาจารยผสู อน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อใหนกั ศึกษามีมุมมองที่
หลากหลาย
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รหัสวิชา 3653006
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างธุรกิจดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Digital Business Creation

ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653006 การสร้างธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Creation) จัดการเรียน
การสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีกระบวนการในการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล บทบาทของผู้ประกอบการ ภาวะการ
เป็นผู้นํา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจใหม่ การคิดสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรมสําหรับธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ
ดิจิทัล โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการรายวิชาที่เรียนมาแล้วตามโครงสร้างหลักสูตร โดย
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทําจริง (Active Learning) กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาได้
ลงมือกระทําและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทําลงไป (Bonwell, & Eric, 1991) เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้ นฐานสอง ประการ ได้ แก่ (1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers, & Jones, 1993)
โดยผู้ ศึ ก ษาจะเปลี่ ย นบทบาทจากผู้ รั บ ความรู้ (receive) ไปสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความรู้ (cocreators) (Fedler, & Brent, 1996) ความรู้ ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรม
ให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพและ
บริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทั้งนี้ผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ศึกษาสามารถมีแนวคิดลักษณะวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิส าหกิ จเริ่ม ต้น ทางเทคโนโลยี (Tech Startup) เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบายในยุ ค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยได้ชี้ชัดในประเด็นที่เข้มข้นมากขึ้น จัดกิจกรรม
ส่ งเสริม ให้ ผู้ ศึ กษาสามารถเข้ าร่วมแข่ งขัน ในการพั ฒ นาแผนธุ รกิ จ แผนธุร กิ จ ด้ านเทคโนโลยี เพื่ อ การ
เตรียมการ การวางแผน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เสริมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
STEM เป็ น คํ าย่ อ จากภาษาอั งกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ วิท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้
วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณา
การเข้าด้วยกันในการดําเนิ นชีวิตและการทํ างาน คําว่า STEM ใช้ครั้งแรกโดยสถาบั นวิท ยาศาสตร์แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้ คํานี้ เพื่ ออ้างถึงโครงการหรือ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Hanover Research,
2011, p.5)
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสําคัญต่อผู้ศึกษาและผู้สอน ที่ใช้สําหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ศึกษาเป็นสําคัญ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ผู้สอนและอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653006 การสร้างธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Creation
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผูส้ อน
4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
4.2 ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
23 กรกฎาคม 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
23 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและการนําเสนอแผนธุรกิจ
ดิจิทัล
3. เพื่อให้ผู้ศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างหลักคิด
ผู้ประกอบการ ทํางานกลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ศึกษาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ กษามี พ ฤติกรรมเป็ นผู้ รับผิดชอบ เป็ นผู้มีระเบี ยบ มีวินัย มีค วามสนใจใฝ่รู้ในเรียน จิ ต
สาธารณะ
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. ผู้ศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด หลักการคิด วิธีคิดต่อยอดธุรกิจ หรือคิดต่างในธุรกิจ
2. ผู้ศึกษาสามารถคิด ออกแบบ สร้างแผนธุรกิจดิจทัลได้
3. ผู้ศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอแผนธุรกิจได้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจดิจิทัล
4. ผู้ศึกษาสามารถเข้าร่วมแข่งขันเพื่อนําเสนอหรือประกวดแผนธุรกิจได้
3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. การจัดกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการนํากิจกรรมการบริการ
วิชาการ การวิจัย การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของประเทศไทย และความเป็นสากลของสาระรายวิชาใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. ให้ผู้ศึกษาทําการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจและสาระรายวิชาอื่นในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ได้แก่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจจากการเข้า
ร่วมอบรมและได้รับความรู้
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจแต่ละด้าน
รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ หรือวิสาหกิจเริ่มต้นที่นําเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์โดยการ
บริการวิชาการ หรือหลักคิดของการวิจัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการในการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล บทบาทของผู้ประกอบการ ภาวะการเป็นผู้นํา การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจใหม่ การคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมสําหรับ
ธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจดิจิทัล
Process of digital business; the role of entrepreneur; leadership; business environment
analysis; new business strategic planning; digital business innovation creation; business
model development; business plan writing; digital business ethics
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาค
การศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความต้องการ 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
การศึกษา
ของผู้ศึกษา และการวิเคราะห์
ความเข้าใจและความต้องการ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้
ศึกษาเฉพาะราย

การศึกษาด้วยตนเอง
78 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ผสู้ อนให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาเป็นรายบุคคล
- ผู้สอนประจํารายวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของผู้สอน หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ที่ผู้สอนกําหนดและผู้เรียนมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
- ผู้สอนจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ เฉพาะรายที่ต้องการโดยการ
นัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
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 โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาที่หลากหลายตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการ
เชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม และ
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ทักษะการสรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่กําหนดและ
นําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจํ า เข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(8) กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัล
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้ศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดส่งงาน และผลของการตรวจงาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของผู้ศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการช่วยเหลือผู้สอนผู้สอนและการช่วยแนะนําในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.1.2 สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ในแนวกว้ างของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อน
ื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึก ษาประเด็น ศึก ษาตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค การเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้ว จัด ทํ า ผลการศึก ษานํ า เสนอหน้า ชั ้น เรีย น โดยใช้ สื ่อ การนํ า เสนอภาพแบบเลื ่อ น หรือ สื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่
กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจหรือแผนธุรกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการ
ทํางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบที่กําหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้คําแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง
5
วิชา 3653006 การสร้างธุรกิจดิจิทัล หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

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

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรีย นรู้ที ่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือ เอกสารและแหล่งการเรีย นรู้ที ่แ นะนํ าไว้ต ามหัวข้อ ที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น
(10) ใช้วิธีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจํ า เข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิท ยาการ ได้แ ก่ วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เน้น เพีย งการท่อ งจํ า ทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื ่อ มโยงระหว่า งเนื ้อ หาวิช าทั ้ง 4 กับ ชีวิต ประจํ า วัน และการทํ า อาชีพ (3) เน้น การพัฒ นาทัก ษะใน
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ศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คือ ส่งเสริม ให้ผู้ศึกษารัก และเห็น คุณ ค่าของการเรีย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
(13) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟัง
เพี ย งอย่ างเดี ย ว การจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ก ารเรีย นรู้ โดยการอ่ าน การเขี ย น การโต้ ต อบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพ
(14) กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมหน้าชั้นเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(15) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจดิจิทัล
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน แบบฝึกหัด และแบบ
ฝึกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบเก็บคะนน
ระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ
และแผนธุรกิจดิจิทัล
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะ
ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กําหนดไว้
7
วิชา 3653006 การสร้างธุรกิจดิจิทัล หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

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

(3) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิค การอธิบ ายเพื่อ สร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้ศึกษา
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือ เอกสารและแหล่งการเรีย นรู้ที่แ นะนําไว้ต ามหัวข้อ ที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่า งกาย ในขณะปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมลัก ษณะที ่ห ลากหลายร่ว มกัน เรีย นรู้ก ระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญ หา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ความรู้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น
(8) ใช้วิธีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษา
ช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็นข้อสรุป
โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิท ยาการ ได้แ ก่ วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เน้น เพีย งการท่อ งจํ า ทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื ่อ มโยงระหว่า งเนื ้อ หาวิช าทั ้ง 4 กับ ชีวิต ประจํ า วัน และการทํ า อาชีพ (3) เน้น การพัฒ นาทัก ษะใน
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ศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คือ ส่งเสริม ให้ผู้ศึกษารัก และเห็น คุณ ค่าของการเรีย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัล
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ งภาษ าไท ย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค การเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นที่หลากหลายตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง ๆ
ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
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(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
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
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรีย นรู้ที ่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือ เอกสารและแหล่งการเรีย นรู้ที ่แ นะนําไว้ต ามหัวข้อ ที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น
(10) ใช้วิธีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจํ า เข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
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(12) กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(13) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
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 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอนที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค การเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
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ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา
(6) ใช้วิธีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนให้คําปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรียนรู้แ ละจดจําเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
เดียวกันได้
(8) กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัล
(10) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิท ยาการ ได้แ ก่ วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เน้น เพีย งการท่อ งจํ า ทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื ่อ มโยงระหว่า งเนื ้อ หาวิช าทั ้ง 4 กับ ชีวิต ประจํ า วัน และการทํ า อาชีพ (3) เน้น การพัฒ นาทัก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
นั่นคือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะห์และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญด้านการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ศึกษา
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(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแนะนําตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และเว็บไซต์ รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพิ่มเติม
2. ผู้สอนให้ผศู้ กึ ษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ/การดําเนินธุรกิจ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในองค์การธุรกิจ
3. ผู้สอนบรรยาย และให้ผู้ศกึ ษาสรุป
ประเด็นสําคัญ
4. ผู้สอนใช้วิธกี ารสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ
6. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความสําคัญ
ของการประกอบธุรกิจ
7. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
1

บทที่ 1 การประกอบธุรกิจดิจิทัล
ความหมายและธรรมชาติของธุรกิจ
ความหมายของ “กําไร”
หน้าที่ของการบริหารธุรกิจ
สภาพแวดล้อมภายนอกของการ
ประกอบธุรกิจ
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมหภาค
สภาพแวดล้อมด้านประชากรและ
สังคม
สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและ
การเมือง
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ผู้สอน
4.2 (1)

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนและการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยสื่อดิจิทัล
4. กรณีตัวอย่าง
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

2

ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้ ส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 2 รูปแบบองค์การธุรกิจและ
ธุรกิจดิจิทัล
การจําแนกประเภทธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ขนาดของธุรกิจและมูลค่าสินทรัพย์
ถาวร
การแบ่งประเภทธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนการค้า
รูปแบบองค์การธุรกิจ
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว
ห้างหุ้นส่วน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อดิจิทัล
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง
รูปแบบองค์การธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธี
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

บริษัทจํากัด
บริษัทมหาชนจํากัด
สหกรณ์
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้าง
เพื่อการจัดการองค์การธุรกิจดิจิทัล
6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยสื่อดิจิทัล
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

3

ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 3 การจัดการ
ความสําคัญของการจัดการ
ความหมายของการจัดการ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ระดับของการจัดการ
ทักษะทีส่ ําคัญทางการจัดการ
หน้าที่หลักทางการจัดการ
การวางแผน
การจัดองค์การ
การนําองค์การ
การควบคุม
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อดิจิทัล
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง
การจัดการ
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการการกําหนดแผนการ
จัดการธุรกิจและการวางแผน
6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์
สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

4

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 4 การตลาด
ความสําคัญและความหมายของ
การตลาด
ประเภทของตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและการหาข้อมูล
ทางการตลาด

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้ อ ยู่ ร อดและเจริ ญ เติ บ โต การกํ า หนด
กลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและการเงิน
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้ างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการตลาด
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

การตลาดตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของการตลาด
กับธุรกิจดิจิทัล
6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
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กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้ างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 (1)
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
สื่อดิจิทัล
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการจัดการการดําเนินงาน
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการจัดการการดําเนินงานที่ใช้กับ
การดําเนินธุรกิจดิจิทัล
6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5

บทที่ 5 การจัดการการดําเนินงาน
การจัดการการดําเนินงานและกล
ยุทธ์ในการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน
การแข่งขันด้วยการตอบสนองต่อ
ลูกค้า
การแข่งขันด้วยประสิทธิภาพ
การแข่งขันด้วยคุณภาพ
การจัดการโซ่อุปทาน
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 2.1.8

6

สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 6 การบัญชีเบื้องต้นสําหรับผู้
ประกอบธุรกิจดิจิทัล
ความหมายของการบัญชี
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน
ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางธุรกิจ
ไปสู่รายงานทางการเงิน
ประเภทของการบัญชี
หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชี

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
สื่อดิจิทัล
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการบัญชีเบื้องต้นสําหรับผู้
ประกอบธุรกิจดิจิทัล
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

มาตรฐานการบัญชีไทย
ประเภทของงบการเงิน
รายการแสดงในงบการเงิน
ความสัมพันธ์ของรายการทางบัญชี
ตามสมการบัญชี
กระบวนการจัดทําบัญชี
รูปแบบของงบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการจัดทํา
บัญชี
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการทําความเข้าใจเรื่อง
การบัญชีและรายงานทางการเงินที่ใช้ใน
กิจการ/ธุรกิจดิจิทัล
6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
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ที่
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7

บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 7 การบริหารการเงินสําหรับ
ธุรกิจดิจิทัล
ความหมายของการบริหารการเงิน
เป้าหมายขององค์การ และเป้าหมาย
ของการบริหารการเงิน
หน้าที่ของการบริหารการเงิน
ฝ่ายการเงินในโครงสร้างองค์การ
ธุรกิจ
หลักการสําคัญในการตัดสินใจทาง
การเงิน
ตลาดการเงิน
ประเภทของหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จริยธรรมกับการบริหารการเงิน
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
สื่อดิจิทัล
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการบริหารการเงินสําหรับ
ธุรกิจดิจิทัล
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผูส้ อนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

4.2 (1)
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพทาง
การเงินของธุรกิจกับการบริหารการเงิน
6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

8

ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 8 ผู้ประกอบการ
การสร้างผู้ประกอบการ
ความหมายของผู้ประกอบการ
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
สิ่งจูงใจสําหรับผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ
การเตรียมพร้อมเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
ความล้มเหลวของผู้ประกอบการ
แผนธุรกิจ
ตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จ
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อภาพเลื่อน
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถามเรื่องผู้ประกอบการ
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงงาน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ ซิปปา วิธี
สอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิธีการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การทาง
ความสําเร็จในธุรกิจ การผ่านพ้นความ
ล้มเหลวจากการดําเนินธุรกิจ และแผน
ธุรกิจดิจิทัล
6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

9

เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 9 จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ
จริยธรรมและกฎหมาย
แหล่งจริยธรรม
ทฤษฎีจริยธรรม
จริยธรรมธุรกิจและการจัดการ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนภาพ
เลื่อน
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ

4.2 (1)
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

จริยธรรม
คุณค่าจริยธรรมธุรกิจ
จริยธรรมและความรับผิดชอบของ
ธุรกิจ
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ธุรกิจขนาดย่อม
ปัญหาจริยธรรมในธุรกิจ
ขั้นตอนการจัดการกับพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของธุรกิจขนาดย่อม
ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างจริยธรรมใน
ธุรกิจดิจิทัล
6. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิ น การแก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ
การเสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
ผู้ประกอบการ
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
 4.1.1

10

สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 10 ภาษีอากรสําหรับธุรกิจ
ดิจิทัล
ความหมายของภาษีอากร
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี
ประเภทของภาษีอากร
บทบัญญัติในการจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อากรแสตมป์
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีอื่น ๆ
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีสรรพสามิต

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
4. เพื่ อเป็ นแนวทางในการจั ด การ
ภ าคป ฏิ บั ติ ข องผู้ ป ระกอบ การธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อการสอนด้วย
สื่อดิจิทัล
2. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องภาษีอากรสําหรับธุรกิจดิ
จิจทัล
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
4. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

การตรวจสอบและการประเมินภาษี
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
5. ผู้ศึกษาตอบคําถามทบทวนท้ายสัปดาห์

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/การ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ
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สัปดาห์
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ที่
ชัว่ โมง
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การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 11 ธุรกิจระหว่างประเทศ
ความหมายของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
ระดับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดระหว่าง
ประเทศ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่าง
ประเทศ
ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า
การชําระเงินระหว่างประเทศ
การเตรียมพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจการส่งออก
พิธีการส่งออก
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4.2 (1)/
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
(2)
1. ผู้ศึกษานําเสนองานที่ได้รับมอบใน
กิจการของผู้ศึกษา และอภิปรายร่วมกับ
ผู้สอน
2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมอภิปรายและ
ซักถาม
5. ผู้สอนสรุปและประเมินผลงาน
6. ผู้ศึกษาตรวจสอบคะแนนงานที่ได้รับ
ระหว่างภาค

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

12

สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 12 เทคโนโลยีดิจิทลั ในธุรกิจ
พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
เวิลด์ไวด์เว็บ
โครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศ
เทคโนโลยีไร้สาย

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์

ผู้สอน

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
11. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษามี ค วามรู้ มี ค วาม
เข้าใจในธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้ างหลั กคิ ด ผู้ ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ศึกษานําเสนองานรูปแบบแผนธุรกิจ
ดิจิทัลร่วมอภิปรายกับผู้สอน
2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็ม

4.2 (2)
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

พัฒนาการของเทคโนโลยีไร้สาย
มาตรฐานของเครือข่ายไร้สาย
เทคโนโลยีดจิ ิทัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เทคโนโลยีทางการเงิน
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ศึกษา วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากกรณีศกึ ษาร่วมกับ
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย
วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาอภิปรายและซักถาม
5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ
6. ผู้สอนสรุปและประเมินผลงานแจ้งให้ผู้
ศึกษาทราบ
7. ผู้สอนพิจารณาและทบทวนคะแนน
ระหว่างภาค

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
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
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

13

ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 13 การตลาดดิจิทลั
การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
แผนการตลาดดิจิทัล
สภาพแวดล้อมของการตลาดดิจิทัล
การวิเคราะห์อุปสงค์
การวิเคราะห์คู่แข่ง
การกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนการ
ตลาด
การตรวจสอบสําหรับการตลาด
ดิจิทัล
ส่วนประสมทางการตลาด
สินค้า
ราคา
สถานที่
การส่งเสริมการขาย
การสร้างตราสินค้า
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตและ
การเงิ น การแก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ
การเสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
ผู้ประกอบการ
4. เพื่ อเป็ นแนวทางในการจั ด การ
ภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ศึกษานําเสนอแผนธุรกิจ พร้อมทั้ง
แนวทางการตลาดดิจิทลั ในแผนธุรกิจ
2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนเชิงรุก วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธี
สอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน วิธี
สอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบ
โครงงาน วิธีสอนแบบระดมพลังงาน
ความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอน
แบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ ซิปปา วิธีสอน
แบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินลักษณะ
ของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ
ดิจิทัล
5. สรุปและประเมินผลงาน
6. อภิปรายและซักถาม
7. ผู้ศึกษาตรวจสอบคะแนนที่ได้รับระหว่าง
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ภาค

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/การ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
14

บทที่ 14 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
ระบบการจัดการการใช้งานธุรกิจ
ดิจิทัล
การวางแผนทรัพยากรองค์การ
ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการโซ่อุปทาน
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ทักษะการจัดการสําหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
ความเป็นผู้นาํ ในธุรกิจดิจิทัล
กรอบการประเมินความเสี่ยง
กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
การดําเนินการจัดการความเสี่ยงใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นโยบายและวิธีการดําเนินงาน
โครงสร้างพื้นฐานสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4.2 (1)
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ศึกษานําเสนอประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดการธุรกิจดิจิทัล พร้อมอภิปราย
ร่วมกับผู้สอน
2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการกําหนดยุทธศาสตร์
เพื่อการกําหนดโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
5. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมอภิปรายและ
ซักถาม
6. ผู้สอนสรุปและประเมินผลงาน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

15

ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 15 การกําหนดกลยุทธ์สาํ หรับ
ธุรกิจดิจิทัล
การกําหนดกลยุทธ์และการกําหนด
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนของกลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพภายในของธุรกิจ
การวิเคราะห์โซ่คุณค่า
โซ่คุณค่าเสมือน
โซ่คุณค่าทางการจัดการธุรกิจ

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ศึกษานําเสนอแผนธุรกิจโดยมีกลยุทธ์
ของความต่อเนื่องเพื่อการประสบ
ความสําเร็จด้วยการกําหนดกลยุทธ์
สําหรับธุรกิจดิจิทัล
2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนเชิงรุก วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ

4.2 (1)/
(2)/(3)
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหลักในโซ่คุณค่า
กิจกรรมที่สนับสนุนโซ่คุณค่า
การจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ของธุรกิจ
การคุกคามของผู้แข่งขันหน้าใหม่ใน
อุตสาหกรรม
ความต้องการทุน
ขนาดของเศรษฐกิจ
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
การสลับค่าใช้จ่ายกับต้นทุน
การเข้าถึงช่องทางการจัดจําหน่าย
อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการ
ผลิต
การคุกคามของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทดแทน
ความเข้มแข็งของการแข่งขันระหว่าง
บริษัทในอุตสาหกรรม
กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับการจัดการ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
สรุปเนื้อหาประจําสัปดาห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบโครงงาน
วิธีสอนแบบระดมพลังงานความคิดจาก
กรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ วิธี
สอนแบบ ซิปปา วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
3. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ
4. ผู้สอนสรุปและประเมินผลงาน
5. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมอภิปรายและ
ซักถาม
6. ผู้ศึกษาตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค
ตลอดภาคการศึกษา
สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอนหรือการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.8 สามารถบู รณาการความรู้ใน
ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น ปั ญ หา
และความต้องการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน
ห ลากห ลาย สามารถสน ท น าทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1.

2.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

คุณธรรม จริยธรรม
 1 .ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า 1. วัดและประเมินจากการตรง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ ต่อเวลาของผู้ศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
และซื่อสัตย์สุจริต (1.1)
กําหนดระยะเวลาที่
 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา ความ
มอบหมายและการเข้าร่วม
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
กิจกรรม
(1.2)
2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของผู้
ศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ําใจในการช่วยเหลือผู้สอน
ผู้สอนและการช่วยแนะนําใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน รวมถึงข้อกําหนด
ของชุมชนหรือองค์การที่มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
ความรู้
 1. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา 1. วัดและประเมินจากผลการ
ความรู้ ความชํานาญทาง
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
ความรู้จากใบงาน ใบความรู้
(2.5)
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด
และแบบฝึกปฏิบัติ
 2. มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น 2. วัดและประเมินจากการ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

5
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ดําเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ)

1-15

5

7

20
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

การเปลี่ ย นแปลง และเข้ า ใจ ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์ความรู้ โดยการสอบ
(2.6)
ระหว่างภาค
 3. สามารถบูรณาการความรู้ 3. วัดและประเมินจากการ
ในที่ ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2.8)
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการเขียนแผน
ธุรกิจ/โครงการทางธุรกิจ
5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
สําหรับประเด็นการพัฒนา
แนวคิด หลักคิด และเพิ่ม
ประสบการณ์
3.

4.

ทักษะทางปัญญา
 1. สามารถรวบรวม ศึ ก ษา 1. วัดและประเมินจากการ
วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลประเด็ น นําเสนอ การแสดงความ
ปัญ หาและความต้องการ (3.3) คิดเห็นต่อกรณีศึกษาจาก
ผู้ประกอบการ
2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้ศึกษา
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทาง
ดิจิทัล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม 1. วัดและประเมินจากผลการ
คนหลากหลาย สามารถสนทนา พัฒนาธุรกิจดิจิทัลร่วมกับ
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้ประกอบการที่ผู้ศึกษาทํา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

16

20

1-15

20
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ส่งผลงานให้
มีคะแนนติด
ลบ)

15

5

1-15

5

1-15

5

1-15

5

1-15

5
(กรณีที่ผู้
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

การวิเคราะห์พร้อมนําเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ (4.1)
 2. ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม 2. วัดและประเมินจากผลการ
ช่ ว ยเหลื อ และอํ า นวยความ ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
ส ะ ด ว ก แ ก่ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า 3. วัดและประเมินจากผลการ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน นําเสนอผลงานกลุ่มและการ
บ ท บ า ท ข อ งผู้ นํ า ห รื อ ใน เป็นผู้นําในการอภิปราย
บทบาทของผู้ ร่ ว มที ม ทํ า งาน ซักถาม
(4.2)
5.

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วัดและประเมินจากผลการ
 1. สามารถสื่อสารอย่างมี
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และ
และนําเสนอรายงานประเด็น
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สําคัญด้านการพัฒนาธุรกิจ
สื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม
ดิจิทลั ของผู้ศึกษา
(5.3)
 2. สามารถใช้สารสนเทศ
2. วัดและประเมินจากผลการ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
สืบค้น เทคนิคการนําเสนอ
เหมาะสม (5.4)
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจํากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจาก
เพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน
รายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

1-15

ศึกษาไม่
ดําเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ)

1-15

5

1-15

(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ดําเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษามี
ความ
บกพร่องใน
การสื่อสาร)

1-15

1-15

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนร่วมกันระหว่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้ศึกษาและ
ผู้สอน
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การพิ จารณาผลสั ม ฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ศึกษาในรายวิชาที่ ครอบคลุ มผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้ าน
ประกอบด้ ว ย (1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (2) ด้ า นความรู้ (3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา (4) ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมิน
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 (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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2562). การสร้างธุรกิจดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2562). การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. กระทรวงพาณิชย์. (2556). “กฎหมายสินทางปัญญา” สืบค้น
เมื่อ 2555, เมษายน, 25, เข้าถึงได้จาก
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php
เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์. (2555). รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อการจัดการกลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานความรู้สาํ หรับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต.
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์. บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2549). ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 2525 (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้ศึกษา ผู้สอนกําหนดไว้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้ศึกษาและการอภิปรายร่วมกัน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสําหรับการนําความรู้ไปใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การประเมินการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยู่ร่วมกัน
(2) ประเมินจากจากงานกลุ่มและการบริหารจัดการเป็นกิจกรรม แผนงานและโครงการ สร้างจิต
สาธารณะ
(3) ประเมินจากการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ
การสร้างต้นแบบที่ดีสําหรับผู้อื่นในสังคม
2.2 กลยุทธ์การประเมินด้านความรู้
(1) ประเมินจากการสรุปองค์ความรู้ การสอนด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา และการ
เรียนรู้เชิงรุก การบูรณาการความรู้
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบ ายความต้องการทางธุรกิจดิจิทั ล สามารถ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) ประเมินจากการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ธุรกิจ
ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สถานการณ์ทางธุรกิจ
2.3 กลยุทธ์การประเมินด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินจากการศึกษากระบวนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกับการสอน
ด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
(2) การประเมินจากการกําหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติงานในชุมชนการศึกษาเรียนรู้ เพื่อฝึกการแก้ไข
ปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพเสมือนจริง สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ
2.4 กลยุทธ์การประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม ในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดําเนิน
ธุรกิจดิจิทัล
2.5 กลยุทธ์การประเมินการสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัล
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(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
- ผู้สอนจัดทําประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของผู้ศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับ
รายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้ศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของผู้ศึกษาโดยผู้สอน และผู้สอนท่านอื่นที่ให้ความ
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล โครงการ
ทางธุรกิจดิจิทัล การแข่งขันหรือการนําเสนอผลงาน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ
เรียนรู้ของผู้ศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม กิจกรรมของผู้ศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการแสดงออกของผู้ศึกษา และการทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
(2) ด้านความรู้
การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา การพิจารณาคุณภาพของแผนธุรกิจดิจิทัล
การให้ผู้เรียนอธิบายการได้มาซึ่งแนวคิดในการทํางาน การเรียนรู้ การประยุกต์
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
การวิเคราะห์ประเมินจากการกําหนดให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสแก้ปัญหา หรือสํารวจปัญหา สรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ จากเหตุการณ์ที่ผู้สอนได้กําหนด การคิดวิเคราะห์
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สังเกตจากการทํางานกลุ่มของผู้ศึกษา การส่งงานตามกําหนดเวลา
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห้ข้อมูลของธุรกิจจากผู้ศึกษาด้วยเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่นักศึกษาเลือกเองจากโจทย์ที่
ได้รับมอบหมายโดยให้สามารถอธิบายที่มาของวิธีการทํางานและเหตุผลของการทํางาน การพิจารณาจาก
รูปแบบของข้อมูล/สารสนเทศที่ผู้ศึกษาเลือกนําเสนอ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด การเรี ย นการสอนหรื อ ตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร เจ้าของธุรกิจ กิจการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นส่วนร่วมในการทําพิชญ์พิจารณ์ เพื่อให้ผู้ศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานสร้างสรรค์ของผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
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