รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 3653605
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม
(ภาษาอังกฤษ) Social Network and Social Commerce

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก

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

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653605 เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม (Social Network and
Social Commerce) เป็นรายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ศึกษากลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่อง
ทางการเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม แนวคิ ด ของธุ ร กรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ องค์ ป ระกอบของธุ ร กรรม
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ การจั ด การระบบห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การทํ า ธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม การพัฒ นารูปแบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษาต่างๆ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการรายวิชาเครือข่ายทางสังคม
และการทําธุรกรรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กรกฎาคม 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
43
44
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3653605 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม
(ภาษาอังกฤษ) Social Network and Social Commerce
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
ตอนเรียน A1
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก
ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
วันที่จัดทํา
15 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อให้ ผู้ เรียนมี ค วามรู้ เครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม ช่ องทางการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม
ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคมได้
2. เพื่ อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่
อุปทาน
4. เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน
2. เพื่อปรับเนื้อหารายวิชาที่สอนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม
3. เพื่อปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลุ่มของเครือข่ายทางสังคม สื่อทางสังคม โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่ายทางสังคม ช่องทางการ
เข้าถึงเครือข่ายทางสังคม แนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่าย
ทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
Group of social network; social media; social media application program; social network
access channels; electronic business concept; electronic business components; customer
relationship management (CRM); supply chain management (SCM); social commerce;
development of electronic business models; code of conduct and electronic business
laws.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
75 ชั่วโมงต่อภาค
30 ชั่วโมงต่อภาค
สอนเสริมตามความ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต่ ้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อนําไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ าใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึ กษาเพื่ อให้ เล็ งเห็นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นําเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
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3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใช้โปรแกรมทางเครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติของเครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นเครือข่ายทางสังคมและการ
ทําธุรกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วมในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ นําเสนออย่างเหมาะสม
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 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านเครือข่ายทางสังคม
และการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านด้าน
เครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านด้านเครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

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

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง สื่อ
ทางสังคม
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)/(2)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสื่อทางสังคมออนไลน์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาการใช้สอื่ ทางสังคม
ออนไลน์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญด้านสือ่
ทางสังคมออนไลน์ได้
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2

- หัวข้อการสอน
เครือข่ายทางสังคม
- เครือข่ายทางสังคม
- การสร้างเครือข่ายทางสังคม
- ประเภทของ Social Network
- ผลกระทบของเครือข่ายทาง
สังคม
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบของเครือข่ายทาง
สังคมได้
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม ประเภทของ Social
Network ผลกระทบของ
เครือข่ายทางสังคม
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอย่างเครือข่าย
ทางสังคม
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3

ผลกระทบของเครือข่ายทาง
สังคม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ด้านของเครือข่ายทางสังคม
- หัวข้อการสอน
เฟสบุ๊คโปรแกรมประยุกต์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
- โปรแกรมประยุกต์กับเครือข่าย
สังคม

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ

1, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซือ่ สัตย์สุจริตจาก
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ความรู้
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
เลือกใช้ประยุกต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
กับประเภทของธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยกต์
ความรู้ และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการใช้โปรแกรม
ประยุกต์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยอาศัยประสบการณ์
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
ได้

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

ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ
ขายสินค้าบนเฟสบุ๊ค
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้
- หัวข้อการสอน
ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อการค้า
สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด
- เปลี่ยน Facebook ให้เป็น
ร้านค้าออนไลน์
- การสร้างร้านค้าออนไลน์โดยใช้
Facebook และ Page
- ประเภทของ Pageและ Page

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้

1, 4

4 (1)/(2)

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ที่เหมาะสมกับการเปิดร้าน
ออนไลน์
- เริ่มต้นสร้าง Page
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้า
Page
- หน้าปกเฟซบุ๊ก (Cover Page)
- ข้อมูลของ Page ร้านค้า และ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านค้า
- เมนูแท็บพื้นฐานบน Page ปรับ
ให้เป็นกิจการร้านค้าออนไลน์
- เพิ่มรูปภาพข้อมูลสินค้า
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบรนด์
สื่อสารการตลาด

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

การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า
สร้างแบรนด์ สื่อสาร
การตลาด
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
งานเฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบ
รนด์ สื่อสารการตลาด
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกต์ใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบรนด์
สื่อสารการตลาดได้
- หัวข้อการสอน
ประยุกต์ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อการค้า
สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด
(ต่อ)

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
1. เอกสาร
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
ประกอบการสอน
สัปดาห์
รายวิชาเครือข่ายทาง
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การเข้าถึง Page ร้านค้าสําหรับ
คนทั่วไป
- โพสต์แจ้งการเปิดร้านค้า
อัพเดตร้านค้า
- ตัวอย่างของลิงค์ URL
- แจ้งเตือนเมือ่ มีความเคลื่อนไหว
บนร้านค้า (Page)
- การสั่งจองสินค้าบน Page การ
แจ้งยอดสินค้า
- เทคนิคการขายสินค้าบน
เฟสบุ๊ค
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต
จากการทําทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบรนด์
สื่อสารการตลาด

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

สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า
สร้างแบรนด์ สื่อสาร
การตลาด
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

6

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
งานเฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบ
รนด์ สื่อสารการตลาด
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกต์ใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการค้า สร้างแบรนด์
สื่อสารการตลาดได้
- หัวข้อการสอน
การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อะเม
ซอน
- หลักการทํางานของ Amazon

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
1. เอกสาร
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
ประกอบการสอน
สัปดาห์
รายวิชาเครือข่ายทาง
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Amazon Associates
- ขั้นตอนการสมัคร Amazon
Associates
- aStore
- การใช้งาน Widgets
- เทคนิคค้นหาสินค้าของ
Amazon
- เหตุผลของการเลือกขายสินค้า
กับ Amazon.com
- กฎของ Amazon
- ผลตอบแทน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอน

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

สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ
ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
Amazon
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์
หลักการขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอนได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์อะเมซอน
ได้
- หัวข้อการสอน
การทําการตลาดผ่านยูทูป
- แนะนําการใช้งาน
Youtube.com

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
1. เอกสาร
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
ประกอบการสอน
สัปดาห์
รายวิชาเครือข่ายทาง
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- เริ่มต้นอัพโหลดคลิปวิดีโอลง
เว็บไซต์ YouTube
- ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
- ลบวิดีโอออกจาก YouTube
- เลือกเก็บวีดิโอที่ชื่นชอบ
- ลบวิดีโอออกจากหมวด
Favorites
- ข้อดีของการขายสินค้าผ่าน
YouTube
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซือ่ สัตย์สุจริตในการ
สร้างคลิปวิดีโอแนะนําสินค้าเพื่อ
ทําการตลาดผ่านยูทูป
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทําการตลาดผ่านยู
ทูป

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

สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง การ
ทําการตลาดผ่านยูทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์การ
ทําการตลาดผ่านยูทูปได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทํางานได้
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการทําการตลาดผ่านยู
ทูปได้
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

8

- หัวข้อการสอน
การสร้างรายได้ผ่าน Blog ทวิต
เตอร์ และการโฆษณาผ่าน
Google AdSense
- การสร้างรายได้ผ่าน Blog
- ทวิตเตอร์
- การโฆษณาผ่าน Google
AdSense
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซือ่ สัตย์สุจริตในการ
สร้างรายได้ผ่าน Blog ทวิตเตอร์
และการโฆษณาผ่าน Google
AdSense
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างรายได้ผ่าน
Blog ทวิตเตอร์ และการโฆษณา
ผ่าน Google AdSense

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสร้างรายได้ผ่าน
Blog ทวิตเตอร์ และ
การโฆษณาผ่าน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- นักศึกษาสามารถนําความรู้จาก
รายวิชาหลักการตลาดมาบูรณา
การเพื่อสร้างรายได้ผ่าน Blog
ทวิตเตอร์ และการโฆษณาผ่าน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผ่าน Blog
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษามีความสามารถสือ่ สาร
ด้านภาษาไทยในการเขียน Blog
เพื่อสร้างรายได้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

25

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

9

ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีทักษะในการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง
รายได้
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการสร้างรายได้ผ่าน
Blog ทวิตเตอร์ และการโฆษณา
ผ่าน Google AdSense
- หัวข้อการสอน
ระบบการชําระเงินบน
อินเทอร์เน็ต
- กระบวนการทํางานของธุรกิจ
บนอินเทอร์เน็ต
- ระบบความปลอดภัยในการ
ชําระเงิน
- ระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)

2, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินบน
อินเทอร์เน็ต
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบการชําระเงินบน
อินเทอร์เน็ต

4. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

3. กรณีตัวอย่าง ระบบ
การชําระเงิน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

10

- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นําเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
- ความหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของ

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่างการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

11

ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการพัฒนารูปแบบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- หัวข้อการสอน
องค์ประกอบธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- องค์ประกอบธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา

2, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- ระบบเครือข่ายข้อมูล (Data
Network)
- ระบบสื่อสารข้อมูล (Data
Communication)
- ระบบชําระเงิน (Payment
System)
- มาตรฐาน SET
- องค์ประกอบหลักของรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน

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

ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอย่าง
ธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

12

การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญขององค์ประกอบธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- หัวข้อการสอน
กรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจพาณิชย์
- ขอบเขตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
- ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ความสําเร็จ
- แนวโน้มของพาณิชย์

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต
จากการทําทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจพาณิชย์
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล

6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

13

และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกรอบนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจพาณิชย์
- หัวข้อการสอน
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
- ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
- แนวคิดพื้นฐานของการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์
- หลักการสําคัญในการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์
- ประเภทของ CRM
- ระดับของความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับลูก
- ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์
- ความต้องการของระบบการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
-

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3, 4

4 (1)/(2)

33

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

14

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์
- หัวข้อการสอน
การจัดการระบบโซ่อุปทาน
- ความหมายของการจัดการ

4

1. ผู้เรียนนําเสนอผลการจัดการระบบโซ่ 1. เอกสาร
อุปทาน เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและเพื่อน ประกอบการสอน
ร่วมตอนเรียน

3, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

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

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

รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอย่าง การจัดการ
ระบบห่วงโซ่อุปทาน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการระบบโซ่
อุปทาน
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการจัดการระบบโซ่
อุปทาน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

- หัวข้อการสอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบ
ด้านจริยธรรมและสังคมของ
ระบบสารสนเทศ
- หลักการสําคัญ
- หลักการทั่วไปของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของไทย
- จริยธรรมทางเทคโนโลยี
- จริยธรรมสําหรับผู้ใช้ไอที
- สิทธิทางด้านทรัพย์สิน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซือ่ สัตย์สุจริตในการ
ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ

4

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือข่ายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
การนําเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอย่าง ผลกระทบ
ด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2, 4

4 (1)/(2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
สําคัญจากพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่
ได้ (ระบุข้อ)

-การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
ทําทั้งงาน
กลุ่มและ
งานเดี่ยว

คุณธรรม
จริยธรรม
1.ตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม
เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
(1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อ
เวลา ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม
(1.2)
3. มีภาวะความ
เป็นผูน้ ําและผู้
ตาม สามารถ
ทํางานเป็นทีม
สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ
(1.3)
4. เคารพสิทธิ รับ
ฟังความคิดเห็น
ของผู้อนื่ รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ (1.4)
5. เคารพ
กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กร และ
สังคม (1.5)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วน
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1. วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า 1-15
5
ชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงาน
ที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่
ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล

6. สามารถ
วิเคราะห์
ผลกระทบจาก
การใช้
คอมพิวเตอร์ตอ่
บุคคลองค์กร
และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และ
วิชาชีพ (1.7)

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบ
ย่อย
แบบฝึกหัด
แบบฝึก

ความรู้
1. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา
(2.1)

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถาน
องค์ความรู้ โดยการสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถาน
องค์ความรู้ โดยการสอบปลายภาค

1-15

10

8

30

16

30
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่
ได้ (ระบุข้อ)

วิธีการประเมิน

ปฏิบัติ
- การ
นําเสนอ
รายงาน
การเรียนรู้
แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
ส่งเสริม
การส่งผล
งานเข้า
ร่วมแข่งขัน
เพื่อขอรับ
รางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้
โดยการ
สอบปลาย
ภาค
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม

2. สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ
และการใช้
เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา(2.2)

4. วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรายวิชา/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
6. วัดและประเมินจากการส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัล

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
(3.1)
2. สามารถสืบค้น
ตี ค ว า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น
สารสนเทศเพื่อใช้
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1. วัดและประเมินจากการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษา/งานที่ได้รับมอบหมาย

1-15

5

2. วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู้

1-15

5

1-15
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่
ได้ (ระบุข้อ)

ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ (3.2)
3. สามารถ
รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหา
และความ
ต้องการ(3.3)
4. สามารถ
ประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม
(3.4)
ทักษะ
- การ
นําเสนอ ความสัมพันธ์
ผลงานที่ ระหว่างบุคคล
และความ
ได้รับ
มอบหมาย รับผิดชอบ
ทั้งงานกลุ่ม 1. สามารถให้
และงาน ความช่วยเหลือ
เดี่ยว
และอํานวยความ
สะดวกในการ
แก้ปัญหา
สถานการณ์ตา่ ง
ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูน้ ํา หรือใน
บทบาทของผูร้ ่วม
ทีมทํางาน (4.2)
2. มีความ
รับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง
และรับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ

1-15

2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
3. วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่มและการเป็น
ผู้นําในการอภิปรายซักถาม

1-15
1-15
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5

มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่
ได้ (ระบุข้อ)

งานในกลุ่ม(4.4)
ทักษะการ
- การ
วิเคราะห์เชิง
ติดตาม
ตัวเลข การ
การคิด
สื่อสาร และการ
การ
วิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ
นําเสนอ 1. มีทักษะในการ
ใช้เครื่องมือที่
รายงาน
จําเป็นที่มีอยู่ใน
ประเด็น
สําคัญด้าน ปัจจุบันต่อการ
เครือข่าย ทํางานทีเ่ กี่ยวกับ
ทางสังคม คอมพิวเตอร์(5.1)
และการ 2. สามารถ
ทําธุรกรรม สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้
รูปแบบของสือ่
การนําเสนออย่าง
เหมาะสม (5.3)
3. สามารถใช้
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม
(5.4)

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์
และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านเครือข่ายทางสังคม
และการทําธุรกรรม
2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด
เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา

สัปดาห์ สัดส่วน
ของการ
ที่
ประเมิน ประเมินผล

1-15
1-15
1-15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ลัดดา สวนมะลิ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนเครือข่ายทางสังคมและการทําธุรกรรม.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2556). E-Commerce และ Online Marketing. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โปรวิชั่น
จํากัด.
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ศราวุธ ชาติโสม. (2555). YouTube Marketing. กรุงเทพมหานคร: อินพลัส.
อาราดา ประทินอักษร. (2556). หาเงินออนไลน์ ง่าย ๆ รวย ๆ. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์ จํากัด.
อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่. (2557). YouTube ดัง รวย เกิด. กรุงเทพมหานคร: POP GET BOOK.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านบริหาร). กรุงเทพมหานคร: วี.พริ้น
(1991).
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
75
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
70-74
C
พอใช้ (Fair)
2.0
60-69
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-59
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
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- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาคเรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นําเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ ย น สลั บ อาจารย์ ผู้ ส อน หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรบรรยายบางประเด็ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี มุ ม มองที่
หลากหลาย
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