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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชา 3653501 การจัดการธุรกิจ อิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Business 
Management) จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้
ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดและแบบจ าลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม กฎหมาย และความมั่นคงปลอดภัย
ในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การขับเคลื่อนองค์การสู่
การเปลี่ยนแปลง การประเมินผลกลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การได้รับประโยชน์จากการได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายรายวิชาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือท าจริง (Active Learning) 
กล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท า
ลงไป (Bonwell, & Eric, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐานสอง ประการ ได้แก่ 
(1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน (Meyers, & Jones, 1993) โดยผู้ศึกษาจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) (Fedler, & Brent, 1996) ความรู้ ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการ
ฟังเพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชา 

ทั้งนี้ผู้สอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ศึกษาสามารถมีแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการการ
จัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายในเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยได้ชี้ชัดในประเด็นที่กระตุ้นให้ผู้ศึกษาคิดและปฏิบัติอย่างเห็นผลเชิงประจักษ์  จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสามารถน าเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้ศึกษาและผู้สอน ที่ใช้ส าหรับจัดการการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ศึกษาเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้                                                                               

              
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ 

และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
                                                                  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                         9 พฤศจิกายน 2561 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  3653501 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
               Electronic Business Management 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3(2-2-5) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  3.2 ประเภทรายวิชาเลือก 
4.  ผู้สอนผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนผู้สอน 

4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาหลง กลิ่นจันทร์ 
4.2 ผู้สอน                     (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ 
  
  
  

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ศึกษา 
     ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
     ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
    ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
     คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 9.1 วันที่จัดท า 9 พฤศจิกายน 2561 
 9.4 วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้  ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจในเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์จากการได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน แผนธุรกิจ โดย
สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมีจิตส านึก
ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝน
ทักษะน าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มีความสามารถในการ
บริหารจัดการแผนงาน การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มีกลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และสถานการณ์เฉพาะหน้าที่จะเกิดได้  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการน ากิจกรรมการบริการ
วิชาการ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของประเทศไทย นโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และความ
เป็นสากลของสาระรายวิชาให้มีความสอดคล้องกัน 

2. ปรับให้มีฐานความรู้ของผู้ศึกษาให้ที่ปรากฏเชิงประจักษ์ส าหรับการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงกับพันธ
กิจและสาระรายวิชาในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใน
งานธุรกิจรวมถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนสภาพของธุรกิจที่มุ่งหวังจะด าเนินการให้มีความทันสมัย 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
พ้ืนฐานความรู้ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดและ

แบบจ าลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณา
ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม กฎหมาย และความมั่นคงปลอดภัยในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การ
ก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การขับเคลื่อนองค์การสู่การเปลี่ยนแปลง การประเมินผลกลยุทธ์
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การได้รับประโยชน์จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

Introduction to electronic business; technology in electronic business; marketing and 
electronic business model; economics and electronic business; electronic marketing; 
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advertising in electronic marketing; ethics, laws, and securities in electronic transaction; 
strategic in electronic business; driven in change organization management; assessment in 
electronic business strategic; benefits in business competition; electronic business trend 

 
 
 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของผู้ศึกษา และการวิเคราะห์
ความเข้าใจและความต้องการ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้

ศึกษาเฉพาะราย 

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - ผู้สอนประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ หรือช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนก าหนดและผู้ศึกษามีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
 - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ เฉพาะรายที่ต้องการโดยการ
นัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ผู้ศึกษาต้องได้รับการพัฒนา 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล  

และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 วิธีการสอน 
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(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู ้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาที่หลากหลายตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการ
เชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและ
ทักษะการสรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบดิจทิัล 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท าแผนธุรกิจหรือแผนการตลาด เพื่อให้ผู ้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างาน
อย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตาม
รูปแบบที่ก าหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้ค าแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

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

(6) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู ้ศึกษาได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงกา รเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(7)  ก าหนดให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(8)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ วีดิทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น 
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1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้ศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดส่งงาน และผลของการตรวจงาน 
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของผู้ศึกษาในการส่งงานตามข้อก าหนด 
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น าผลงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้สอนและการช่วยแนะน าในสิ่งที่ เป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2  ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง

มีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
 
2.2 วิธีการสอน 

(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู ้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู ้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั ้นเรียน โดยใช้สื ่อการน าเสนอภาพแบบดิจิทัล หรือสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่
ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบดิจิทัล 
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(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้
ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่งผู้สอน 
พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้ค าแนะน าแนวทางที่
ถูกต้อง 

(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาเพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจ 

(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต ารา และ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่
ก าหนดและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน  

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

(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 

(10) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อน าไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 
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(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่งที ่เร ียนรู ้และจดจ าเข้าใจสิ ่งที ่เร ียนรู ้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

(12) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
และการท างาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การ
จัดการเร ียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่ไม ่เน ้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ 
พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และความ
เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ 
ส่งเสริมให้ผู ้ศ ึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาดังกล่าวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    

(13) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์
ปัญหา อีกท้ังให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่
เหมาะสมตามสภาพ 

(14)  ก าหนดให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมหน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(15)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ วีดิทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน แบบฝึกหัด และการ

ฝึกปฏิบัติ ตามท่ีได้มอบหมาย 
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปความรู้ที่ได้รับ โดยการเก็บคะแนนระหว่าง

ภาคการศึกษา 
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(3) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนา แผนธุรกิจหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้  การทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดภาคการศึกษา 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการ

ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม 

 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 
 (1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้

ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน 
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษาน าเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะ
ตามที่ก าหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการน าเสนอภาพแบบดิจิทัล 

(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้ งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(3) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจ โดยผู้สอน
มอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท าแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมี
ขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่
ก าหนดส่งผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้
ค าแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง 

(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู ้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
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ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบให้กับผู้ศึกษา  

(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต าราและ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่
ก าหนดและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน  

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

(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที ่หลากหลายร่วมกัน เรียนรู ้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ความรู้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์อ่ืนหรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น  

(8) ใช้วิธีสอนแบบอุปนัย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนน าเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ ผู้ศึกษา
ช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพ่ือน าไปเป็นข้อสรุป 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่ส าคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินุรกิจ 

การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจ การด าเนินธุรกิจออิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิด
เชิงระบบ การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาเชิงวิกฤติ 

(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการด าเนินกธุรกิจอิเล็ทรอนิกส์ผ่านสื่อ
หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อดิจิทัล 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
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4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง 

4.2 วิธีการสอน 
(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู ้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 

(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้ศึกษา
ศึกษาประเด็นการศึกษาจากใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้ 
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการน าเสนอภาพแบบดิจิทัลประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดท าแผนธุรกิจ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน โดย
ใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาส าคัญตามความเข้าใจของผู้ศึกษา  

(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ต ารา และ
แหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที ่แนะน าไว้ตามหัวข้อที่
ก าหนดและน าความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน  

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

(8) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นส าคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 

(9)  ก าหนดให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(10)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อดิจิทัลในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือด้านดิจิทัล เป็นต้น 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน รูปแบบการน าเสนองานตาม

ข้อก าหนด หรือแผนการจัดกิจกรรมของรายวิชา ความรับผิดชอบต่องาน การมีส่วนร่วม บทบาท หน้าที่ 
และพฤติกรรมการด าเนินงาน 

(2) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม หรือการจัดส่งผลงานเข้าประกวดหรือการ
แข่งขันและการมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ และ

ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ

เขียน และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
  5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ

สนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

(1)  ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนก าหนดและ
มอบหมายงานให้ผู ้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดท า
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอนที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
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(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู ้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื ่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดท าผลการศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการน าเสนอภาพแบบดิจิทัลประกอบ
และผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง 

(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่ก าหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยท างานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ไว้  

(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงการ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู ้ศึกษาจัดท าแผนธุรกิจเพื่อให้ผู ้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างาน มีกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน โดย
ใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดท าเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
ผู ้สอน พร้อมทั้งจัดน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู ้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู ้สอนให้ค าแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง 

(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
ก าหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจ าแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะน าด้วยการกระตุ้นด้วยค าถาม 
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาของผู้ศึกษา  

(6) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระท าซ้ าด้วยการตอบ
ค าถามทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนให้ค าปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยท าให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระท าจริง ท าให้เห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรียนรู้และจดจ าเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
เดียวกันได้ 

(7)  ก าหนดให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล หน้าชั้นเรียน ผู้สอนท าการแสดงความคิดเห็น 

(8)  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น 

(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
และการท างาน ช่วยให้ผู ้ศ ึกษาสร้างความเชื ่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีว ิตจริงและการ
ท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏ
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ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบ
ใหม่ พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา  และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
นั่นคือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาดังกล่าวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็น

ส าคัญด้านการสัมมนาทางธุรกิจของผู้ศึกษาเพ่ือการบริหารธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมทางธุรกิจ หรือการ
สร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางธุรกิจ 

(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง 

(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1 
 
 

แนะน ารายวิชา ท าความรู้จักนักศึกษา 
อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน 
พร้อมบรรยาย ภาพรวมของรายวิชา
และเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 1 พื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1.การพัฒนาของเศรษฐกิจใหม่ 
2.ประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
3.การเจริญเติบโตของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
4.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 
5.บุคคลส าคัญในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

ทิม เบอร์เนิร์ส สี  
(Tim Berners Lee) 
มาร์ค แอนดรีสัน  
(Marce Andeeson) 
บิล เกตส์ (Bill Gates) 
ไมเคิล เดลล์ (Michael Dell) 
เจอร์รี่ หยาง (Jerry Yang) 
ปิแอร์ โอมิดยาร์  
(Pierre Omidyar) 
เจฟ เบซอส (Jeff Bezos) 

สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ผู้สอนแนะน าตวั อธิบายเนื้อหารายวิชา 

จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือ และเว็บไซต์ รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพ่ิมเติม 

2. ผู้สอนให้ผู้ศึกษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
การด าเนินธุรกิจด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
องค์การธุรกิจ 

3. ผู้สอนบรรยาย และให้ผู้ศึกษาสรุป
ประเด็นส าคัญจากความเข้าใจ 

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

5. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ 

6. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความส าคัญ
ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

7. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม 

 

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

2 สัปดาห์ที่ 2 เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1.พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต  
2.เวิลด์ไวด์เว็บ  
3.โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  
4.ภาษาโปรแกรม  
5.การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
6.เทคโนโลยีไร้สาย  
7.เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 8.ระบบการช าระเงินส าหรับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

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

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสใ์นเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

22 

วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

3 
 

สัปดาห์ที่ 3 การตลาดและ
แบบจ าลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
1.ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
2.สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3.บริบททางอุตสาหกรรม 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

4.ตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  
5.การตลาดในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
6.แบบจ าลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
7.แบบจ าลองการจัดจ าหน่าย 
8.เว็บท่า 
9.ตลาดกลางส าหรับบุคคลที่สาม  
10.แบบจ าลองผู้ผลิต  
11.แบบจ าลองตัวแทนขาย  
12.แบบจ าลองการตอบรับการเป็น
สมาชิก  
13.แบบจ าลองส าหรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย  
14.กรอบแนวคิดเพ่ือการวิเคราะห์
แบบจ าลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการการก าหนดแผนการ
จัดการธุรกิจและการวางแผนการจัดการ
งาน 

6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์และ
ศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสใ์นเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 

จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

4 สัปดาห์ที่ 4 เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1.การแข่งขันสมบูรณ์ 
2.ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
3.ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของอินเทอร์เน็ต 
4.ต้นทุนการผลิตและการจัดจ าหน่าย
สินค้า 
5.การขายตรงของผู้ผลิตและตัวกลาง
ใหม่ในระบบออนไลน์ 
6.เศรษฐศาสตร์ด้านสารสนเทศ 
7.ต้นทุนการท าธุรกรรม 
8.ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ 
9.การก าหนดราคา 

สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 

วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการการก าหนดแผนการ
จัดการธุรกิจที่สัมพันธ์กับหลัก
เศรษฐศาสตร์ 

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี

6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์และ
ศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสใ์นเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

5 สัปดาห์ที่ 5 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
1.การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
2.แผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
3.สภาพแวดล้อมของการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
4.การวิเคราะห์อุปสงค์ 
5.การวิเคราะห์คู่แข่ง 
6.การก าหนดวัตถุประสงค์ 
7.การตรวจสอบทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
8.ส่วนประสมทางการตลาด 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามประเด็นเนื้อหาการเรียนรู้ 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

9.การสร้างตราสินค้า 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยง 

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยสื่อดิจิทัล 
4. กรณีศึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสใ์นเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 

แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน 
การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณเ์ฉพาะหน้าที่จะเกิดได้ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

6 สัปดาห์ที่ 6  การโฆษณาในตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
1.การโฆษณาออนไลน์ 
2.การโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณา 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล และวีดิทัศน์ออนไลน์ 

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

3.การตลาดผ่านผู้แทนโฆษณา 
4.การตลาดแบบบอกต่อ 
5.การก าหนดเป้าหมายของลูกค้า
ออนไลน์ 
6.การตลาดแบบขออนุญาต 
7.การตลาดตามค าขอและการตลาด
แบบส่งโฆษณาตามค าขอ 
8.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้โฆษณาและ
ผู้บริโภค 
9.การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามประเด็นการเรียนรู้ 

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

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา

ด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน 
การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณเ์ฉพาะหน้าที่จะเกิดได้ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

7 
 

สัปดาห์ที่ 7 จริยธรรม กฎหมาย 
ความม่ันคงปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1.ความหมายของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์ 
2.จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ 
3.จริยธรรมของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
4.จริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
5.จริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
6.กฎหมายกับการใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
7.ทรัพย์สินทางปัญญา 
8.การป้องกันฐานข้อมูล 
9.ความเป็นส่วนตัว 
10.ความไว้วางใจและการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 
11.โครงสร้างพื้นฐานของรหัสข้อมูล
สาธารณะ 
12.รูปแบบที่ท าความเสียหายให้ระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย 
13.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามประเด็นการเรียนรู้ 

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

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด า เนิ น ธุ รกิ จ อิ เล็ กทรอนิ กส์  หรื อท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

8 สัปดาห์ที่ 8 การจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1. การจัดการความรู้ 
2. ระบบการจัดการการใช้งานส าหรับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การวางแผนทรัพยากรองค์การ 
4. ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล และวีดิทัศน์ออนไลน์ 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามประเด็นการเรียนรู้ 

4.2 (1) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

5. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
6. อัจฉริยะทางธุรกิจ 
7. ทักษะการจัดการส าหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
8. ความเป็นผู้น าในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
9. กรอบการประเมินความเสี่ยง 
10. กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
11. การด าเนินการจัดการความเสี่ยง
ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ผู้ศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวน 
ศึกษากรณีศึกษา   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง

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

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในเศรษฐกิจสังคม 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

43 

วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

9 สัปดาห์ที่ 9 การก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
1.การจัดการกลยุทธ์และการก าหนด
วัตถุประสงค์ 
2.ขั้นตอนของกลยุทธ์ 
3.การวิเคราะห์สภาพภายในของธุรกิจ 
4.การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
5.ห่วงโซ่คุณค่าเสมือน 
6.ห่วงโซ่คุณค่าทางการจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
7.กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่า 
9.กิจกรรมที่สนับสนุนห่วงโซ่คุณค่า 
10.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
11.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของธุรกิจ 
12.การคุกคามของผู้แข่งขันหน้าใหม่ใน
อุตสาหกรรม 
13.อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 
14.อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการ
ผลิต 
15.การคุกคามของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทดแทน 
16.ความเข้มแข็งของการแข่งขัน
ระหว่างบริษทัที่แข่งขันในอุตสาหกรรม 

4 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถาม 

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

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการท าความเข้าใจเรื่อง
การประเมินการสัมมนา 

6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์
และศึกษากรณีศึกษา 

 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

17.กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับการ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ศึกษากรณีศึกษา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 

2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอแบบดิจิทัล 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด า เนิ น ธุ รกิ จ อิ เล็ กทรอนิ กส์  หรื อท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

10 สัปดาห์ที่ 10 การด าเนินกลยุทธ์ใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
1.การด าเนินกลยุทธ์และการควบคุม
กลยุทธ์ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล และวีดิทัศน์ออนไลน์ 

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

2.การเรียนรู้องค์การ 
3.ผู้ริเริ่มและผู้ติดตาม 
4.ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับองค์การการ
เรียนรู้ 
5.วัฒนธรรมองค์การในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
6.โครงสร้างองค์การของธุรกิจทรอนิกส์ 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามประเด็นการเรียนรู้ 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบโครงการ วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 
วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

 4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการพัฒนาแผนธุรกิจ 
6. ผู้ศึกษาตอบค าถามทบทวนท้ายสัปดาห์ 

และศึกษาจากกรณีศึกษา 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณเ์พ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า

ด า เนิ น ธุ รกิ จ อิ เล็ กทรอนิ กส์  หรื อท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน 
การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณเ์ฉพาะหน้าที่จะเกิดได้ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

11 สัปดาห์ที่ 11 การขับเคลื่อนองค์การสู่
การเปลี่ยนแปลง 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 4.2 (1) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1.ความหมายของการเปลี่ยนแปลง 
2.สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
3.วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง 
4.ประเภทในการเปลี่ยนแปลง 
5.แนวทางในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
6.การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
7.ทฤษฎีการวิเคราะห์พลังขับเคลื่อน
องค์การ 
8.ลักษณะส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
9.การปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ธุรกิจ 
10.การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
11.ระบบการท างานอัตโนมัติ 
12.การปฏิบัติจริงและยุทธวิธีส าหรับ
การด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
13.การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
สรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ
บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถาม 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับ
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  ซิปปา 
วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิธีการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การทาง
ความส าเร็จในธุรกิจ การผ่านพ้นความ
ล้มเหลวจากการด าเนินธุรกิจจาก
กรณีศึกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ผู้
ศึกษาสนใจ  

6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอกรณีศึกษา 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้

2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยสื่อดิจิทัล 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด า เนิ น ธุ รกิ จ อิ เล็ กทรอนิ กส์  หรื อท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน 
การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณเ์พ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณเ์ฉพาะหน้าที่จะเกิดได้ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

12 สัปดาห์ที่ 12 การประเมินผลกลยุทธ์
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
1.กระบวนการประเมินผล 
2.การควบคุมและการประเมินผล
องค์กร 
3.การประเมินผลกลยุทธ์ด้านการเงิน 
4.การประเมินผลกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถาม 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับ
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  ซิปปา 
วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

4.2 (1) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิธีการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การทาง
ความส าเร็จในธุรกิจ การผ่านพ้นความ
ล้มเหลวจากการด าเนินธุรกิจจาก
กรณีศึกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ผู้
ศึกษาสนใจ  

6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอกรณีศึกษา 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยสื่อดิจิทัล 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด า เนิ น ธุ รกิ จ อิ เล็ กทรอนิ กส์  หรื อท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน 
การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา และ
สถานการณเ์ฉพาะหน้าที่จะเกิดได้ 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

13 สัปดาห์ที่ 13 การประเมินผลกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรมนุษย์  
1.การประเมินผลกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.การประเมินผลกลยุทธ์ด้านเว็บไซต์ 
3.การประเมินผลกลยุทธ์ตามรูป
แบบจ าลองทางธุรกิจ 
4.การประเมินผลกลยุทธ์ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถาม 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับ
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  ซิปปา 
วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

4.2 (1) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิธีการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การทาง
ความส าเร็จในธุรกิจ การผ่านพ้นความ
ล้มเหลวจากการด าเนินธุรกิจจาก
กรณีศึกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ผู้
ศึกษาสนใจ  

6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอกรณีศึกษา 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยสื่อดิจิทัล 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด า เนิ น ธุ รกิ จ อิ เล็ กทรอนิ กส์  หรื อท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน 
การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณเ์ฉพาะหน้าทีจ่ะเกิดได้ 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
 
 

14 สัปดาห์ที่ 14 การสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
1.ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
2.การได้เปรียบของผู้ด าเนินธุรกิจราย
แรก 
3.กลยุทธ์ทั่วไป 
4.การบูรณาการกลยุทธ์ทั่วไป 
5.การขยายแนวผลิตภัณฑ์ 
6.ต้นทุนที่เกิดกับลูกค้าประจ าและ
ต้นทุนที่เปลี่ยนไปท าธุรกิจอ่ืน 
7.ธุรกิจแบบดั้งเดิมและธุรกิจออนไลน์ 
8.ตลาดแบบผู้ชนะได้ไปทั้งหมด 
9.ปัญหาของการรักษาไว้ซึ่งการ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเชิงรุกและ

บรรยายสรุปประกอบสื่อการสอนแบบ
ดิจิทัล 

2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายตอบ
ข้อซักถาม 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้าง
ความคิด วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน วิธี
สอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับ
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ  ซิปปา 
วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย

4.2 (1) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 

ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วิธีการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การทาง
ความส าเร็จในธุรกิจ การผ่านพ้นความ
ล้มเหลวจากการด าเนินธุรกิจจาก
กรณีศึกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ผู้
ศึกษาสนใจ  

6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอกรณีศึกษา 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยสื่อดิจิทัล 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด า เนิ น ธุ รกิ จ อิ เล็ กทรอนิ กส์  หรื อท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน 
การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณเ์ฉพาะหน้าที่จะเกิดได้ 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

15 สัปดาห์ที่ 15 แนวโน้มของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1.พัฒนาการในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
2.ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
3.แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาน าเสนอ

ประเด็นการอภิปราย สรุปผังความคิด 
 2. ผู้สอนและผู้ศึกษาร่วมกันอภิปรายและ

ประเมินผลงานที่ด าเนินกแผนงาน/
โครงการทางธุรกิจกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น 

3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบระดม
พลังงานความคิดจากรณีศึกษาร่วมกับวิธี
สอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธี
สอนแบบทักษะกระบวนการสร้าง

4.2 (1) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทาง
ธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ 
ความรู้ทีผู่้ศึกษาต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหา
ความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง   

4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานกลุ่ม 
โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการน าเสนองาน 
6. ผู้ศึกษาวิเคราะห์ผลงานที่ได้ด าเนินการ 
 
 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. แบบประเมินผลงาน/โครงการ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยสื่อดิจิทัล 
4. กรณศีึกษา 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม

ออนไลน์ 
 
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
ด า เนิ น ธุ รกิ จ อิ เล็ กทรอนิ กส์  หรื อท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ในเศรษฐกิจสังคม 

2. เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษามีความเข้าใจใน
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การได้รับประโยชน์
จากการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีทักษะในการอภิปราย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนองาน 
แ ผ น ธุ ร กิ จ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการ
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
และธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไปได้
อย่างเหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน 
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท า
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้า

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรอบข้างมี
จิตส านึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนทักษะ
น าไปประยุกตก์ับชีวิตประจ าวันได้ 

4. เพ่ือฝึกผู้ศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน 
การท างานร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานที่มี
กลุ่มคนที่หลากหลายได้ ฝึกให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ
สถานการณเ์ฉพาะหน้าที่จะเกิดได้ 

 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

65 

วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 

กับวัฒนธรรมองค์การและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1. 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1.2 มีความพอเพียงเป็น
หลักในการด าเนินชีวิต โดยยึด
แนวคิดความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล  และการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
1.1.3 มีวินัย เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักจริยธรรม คุณธรรมที่มี
ความส าคัญทางธุรกิจ สามารถ

 
1. วัดและประเมินจากการตรง

ต่อเวลาของผู้ศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

2. วัดและประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของผู้
ศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อก าหนด 

3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

 
1-15 

 

 
5 

(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ด าเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ) 
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วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
จัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางธุรกิจ 
 

4. วัดและประเมินจากความมี
น้ าใจในการช่วยเหลือผู้สอน
และการช่วยแนะน าในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงข้อก าหนดของชุมชน
หรือองค์การที่มีส่วนร่วม
สนับสนุนกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
 2.1.1 มีความรู้และความ
เข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการและ
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.1.2 ความรู้และความ
เข้าใจในองค์ความรู้อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณา
การและน ามาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม  
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจใน
ผลกระทบในสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลกอย่างเท่าทัน 
 

 
1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน  ใบความรู้
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
และแบบฝึกปฏิบัติ 

 
1-15 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค 

7 5 
 

3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค 

16 10 
 

4. วัดและประเมินจากการ
น าเสนอรายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการจัดแผน
ธุรกิจ 

1-15 35 
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ส่งผลงานให้
มีคะแนนติด

ลบ) 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
5. วัดและประเมินจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
ส าหรับประเด็นการพัฒนา
แนวคิด หลักคิด และเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

15 15 
 

3. 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น 
แสวงหาความรู้และประเมิน
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของ
โลกและธุรกิจ 
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณ
และเป็นระบบ สามารถบูรณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพที่
ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้
ในการแก้ปญัหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.1.3  สามารถคิดค้น 
วางแผน วิเคราะห์ทางเลือก
และผลกระทบจากทางเลือก
อย่างรอบด้านมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

 
1. วัดและประเมินจากการ

น าเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษาจากการ
ด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  

 
1-15 

 
 

 
5 
 

2. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้ศึกษา การ
วิเคราะห์สังเคราะห์ ต่อแผน
ธุรกิจและรูปแบบธุรกิจที่มี
การน าเสนอ 

1-15 5 
 

3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น
การจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจดิจิทัล 

1-15 5 
 

4. 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ท้ังของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่าง 

1. วัดและประเมินจากผลการจัด
นิทรรศการท าการวิเคราะห์
พร้อมน าเสนอ 

1-15 5 
 

(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ด าเนินให้มี
คะแนนติด

ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด

ความ
รับผิดชอบ) 

2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน 

1-15 

3. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 

1-15 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้
หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
และชีวิตประจ าวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน และมีรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม 

 

 
 
 
1. วัดและประเมินจากผลการ

ติดตาม การคิด การวิเคราะห์ 
และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการน าเสนอแผน
ธุรกิจ โครงการทางธุรกิจ 

 
 
 

1-15 

 
 
 

5 
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่

ด าเนินให้มี
คะแนนติด

ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษามี
ความ

บกพร่องใน
การสื่อสาร) 

 

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

1-15 
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กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
3. วัดและประเมินจาก

ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจ ากัด เหตุผลการ
เลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
น าเสนอในชั้นเรียนทั้งจาก
เพ่ือนร่วมชั้นและผู้สอน
รายวิชา และคณาจารย์ผู้
ประเมิน 

1-15 

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกันตามสภาวะการณ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ระหว่างผูศ้ึกษาและผู้สอน 

การพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ศึกษาในรายวิชาที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2560 
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 

 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 27 พ.ย. 60) 

71 

วิชา 3653501 การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์               หน่วยกิต 3(2-2-5) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้ศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา การอภิปรายร่วมกัน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนส าหรับการน าความรู้ไปใช้ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ทีผู่้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ก าหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ  
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ผู้ศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบวินัย 

ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจ า สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
(3) ปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยู่ร่วมกัน 
(4) การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการแปน กิจกรรม และโครงการ 
(5) ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และการสร้าง

ต้นแบบที่ดสี าหรับผู้อ่ืน ในสังคม 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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(1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ การสอนด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 

และการเรียนรู้เชิงรุก 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี 
(4) การเรียนรู้ร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(5) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(2) การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้ 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

(4) การศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกับการสอนด้วยการบูรณา
การตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 

(5) ก าหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือฝึกการแก้ไขปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพ
เสมือนจริง 

2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ             

(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานทางวิชาการ 
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมการได้รับความรู้ในการพัฒนาแผนธุรกิจ หรือการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ

หรือโครงการทางธุรกิจ  
2.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ

ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ

อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน  

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
- ผู้สอนท าการประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของผู้ศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับ

รายบุคคล 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้ศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของผู้ศึกษาโดยผู้สอน และผู้สอนท่านอ่ืนที่ให้ความ

สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้น าเสนอนิทรรศการ โครงการทาง
ธุรกิจดิจิทัล การแข่งขันหรือการน าเสนอผลงาน 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาส าหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ
เรียนรู้ของผู้ศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม กิจกรรมของผู้ศึกษา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย  
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

สังเกตพฤติกรรม จากการแสดงออกของผู้ศึกษา และการท ากิจกรรมร่วมกัน 
(2) ด้านความรู้  

การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา การพิจารณาคุณภาพของโครงการ และนิทรรศการ 
การใหผู้้ศึกษาอธิบายการได้มาซึ่งแนวคิดในการท างาน การเรียนรู้ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา  
การวิเคราะห์ประเมินจากการก าหนดให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสแก้ปัญหา หรือส ารวจปัญหา จาก

เหตุการณ์ที่ผู้สอนได้ก าหนด  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สังเกตจากการท างานกลุ่มของผู้ศึกษา การส่งงานตามก าหนดเวลา 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะห้ข้อมูลของธุรกิจจากผู้ศึกษาด้วยเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่นักศึกษาเลือกเองจากโจทย์ที่
ได้รับมอบหมายโดยให้สามารถอธิบายที่มาของวิธีการท างานและเหตุผลของการท างาน การพิจารณาจาก
รูปแบบของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผู้ศึกษาเลือกน าเสนอ 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่ เปิดการเรียนการสอนหรือตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- เชิญวิทยากร เจ้าของธุรกิจ กิจการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นส่วนร่วมในการท าพิชญ์พิจารณ์ เพ่ือให้ผู้ศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานสร้างสรรคข์องผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้อง 
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