รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รหัสวิชา 3653006
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างธุรกิจดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Digital Business Creation

ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

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

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

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

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

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

การศึกษาด้วยตนเอง
78 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
 1.1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาที่หลากหลายตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการ
เชื่อมความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม และ
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ทักษะการสรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่กําหนดและ
นําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีส อนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจํ า เข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(8) กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัล
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงต่อเวลาของผู้ศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การติดตามและสอบถามเรื่องการจัดส่งงาน และผลของการตรวจงาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของผู้ศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการช่วยเหลือผู้สอนผู้สอนและการช่วยแนะนําในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.1.2 สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ในแนวกว้ างของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้ าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อน
ื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึก ษาประเด็น ศึก ษาตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค การเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้ว จัด ทํ า ผลการศึก ษานํ า เสนอหน้า ชั ้น เรีย น โดยใช้ สื ่อ การนํ า เสนอภาพแบบเลื ่อ น หรือ สื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่
กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจหรือแผนธุรกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการ
ทํางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบที่กําหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้คําแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง
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(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรีย นรู้ที ่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือ เอกสารและแหล่งการเรีย นรู้ที ่แ นะนํ าไว้ต ามหัวข้อ ที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น
(10) ใช้วิธีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจํ า เข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
(12) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิท ยาการ ได้แ ก่ วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เน้น เพีย งการท่อ งจํ า ทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื ่อ มโยงระหว่า งเนื ้อ หาวิช าทั ้ง 4 กับ ชีวิต ประจํ า วัน และการทํ า อาชีพ (3) เน้น การพัฒ นาทัก ษะใน
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ศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คือ ส่งเสริม ให้ผู้ศึกษารัก และเห็น คุณ ค่าของการเรีย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
(13) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาต้องได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟัง
เพี ย งอย่ างเดี ย ว การจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ก ารเรีย นรู้ โดยการอ่ าน การเขี ย น การโต้ ต อบ และการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพ
(14) กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมหน้าชั้นเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(15) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจดิจิทัล
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน แบบฝึกหัด และแบบ
ฝึกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบเก็บคะนน
ระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจ
และแผนธุรกิจดิจิทัล
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ
 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน
การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะ
ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กําหนดไว้
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(3) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิค การอธิบ ายเพื่อ สร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้ศึกษา
(5) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือ เอกสารและแหล่งการเรีย นรู้ที่แ นะนําไว้ต ามหัวข้อ ที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่า งกาย ในขณะปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมลัก ษณะที ่ห ลากหลายร่ว มกัน เรีย นรู้ก ระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญ หา การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ความรู้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์อื่นหรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น
(8) ใช้วิธีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษา
ช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็นข้อสรุป
โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิท ยาการ ได้แ ก่ วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เน้น เพีย งการท่อ งจํ า ทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื ่อ มโยงระหว่า งเนื ้อ หาวิช าทั ้ง 4 กับ ชีวิต ประจํ า วัน และการทํ า อาชีพ (3) เน้น การพัฒ นาทัก ษะใน
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ศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คือ ส่งเสริม ให้ผู้ศึกษารัก และเห็น คุณ ค่าของการเรีย นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาของผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัล
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ งภาษ าไท ย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค การเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้
ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นที่หลากหลายตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะต่าง ๆ
ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
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(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจและแผนธุรกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการ
ทํางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบที่กําหนดส่งผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมี
ผู้สอนให้คําแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา
(7) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งการเรีย นรู้ที ่ห ลากหลาย ตลอดจนหนังสือ เอกสารและแหล่งการเรีย นรู้ที ่แ นะนําไว้ต ามหัวข้อ ที่
กําหนดและนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(8) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมาย
ใบงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ
ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม
(9) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษา
เป็นสําคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นที่หลากหลาย และช่วยกันรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
การแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น
หรือเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกําหนดขึ้น
(10) ใช้วิธีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(11) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คําปรึกษา
และตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่า
ของสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้แ ละจดจํ า เข้า ใจสิ ่ง ที ่เรีย นรู ้ไ ด้ด ี สามารถถ่า ยทอดหรือ เชื ่อ มโยงการเรีย นรู ้ไ ปใช้ใ น
สถานการณ์เดียวกันได้
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(12) กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อ
ผ่านบล็อก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(13) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลจากการค้นคว้า การตอบโจทย์จากใบงาน รูปแบบการนําเสนองาน
ความรับผิดชอบต่องาน การมีส่วนร่วม บทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมการดําเนินงาน
(2) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม หรือการจัดส่งผลงานเข้าประกวดหรือการ
แข่งขันและการมีบทบาทในการอภิปรายซักถาม การตอบคําถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอนที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิค การเชื่อ ม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุปความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อนประกอบและ
ผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผู้สอนกําหนด
ไว้
(4) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทําโครงงานทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดส่ง
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ผู้สอน พร้อมทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูป แบบของนิทรรศการให้ผู้อื่น ได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คําแนะนํา
แนวทางที่ถูกต้อง
(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่
กําหนดให้ และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจําแนกความแตกต่าง การหา
ลักษณะร่วม เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนําด้วยการกระตุ้นด้วยคําถาม
และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาแบบต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษา
(6) ใช้วิธีส อนแบบอุป นัย โดยใช้ท ัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอีย ดปลีก ย่อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้ผู้
ศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน
(7) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการตอบ
คําถามทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนให้คําปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริง ทําให้เห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรียนรู้แ ละจดจําเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
เดียวกันได้
(8) กําหนดให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
บล็อก เพจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้นเรียน ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(9) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้ศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจดิจิทัล
(10) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิท ยาการ ได้แ ก่ วิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การ
จัด การเรีย นรู ้แ บบสะเต็ม ศึก ษาเป็น การจัด การเรีย นรู ้ที ่ไ ม่เน้น เพีย งการท่อ งจํ า ทฤษฎีห รือ กฏทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความ
เชื ่อ มโยงระหว่า งเนื ้อ หาวิช าทั ้ง 4 กับ ชีวิต ประจํ า วัน และการทํ า อาชีพ (3) เน้น การพัฒ นาทัก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
นั่นคือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตามจากวิธีการคิด การวิเคราะห์และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญด้านการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ศึกษา
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(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแนะนําตัว อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และเว็บไซต์ รวมถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพิ่มเติม
2. ผู้สอนให้ผศู้ กึ ษายกตัวอย่างการใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ/การดําเนินธุรกิจ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในองค์การธุรกิจ
3. ผู้สอนบรรยาย และให้ผู้ศกึ ษาสรุป
ประเด็นสําคัญ
4. ผู้สอนใช้วิธกี ารสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอน
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธี
สอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5. ผู้สอนกําหนดงานให้ผู้ศึกษาทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ
6. ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความสําคัญ
ของการประกอบธุรกิจ
7. ผู้สอนและผูศ้ ึกษาร่วมกันอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
1

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

ผู้สอน
4.2 (1)

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

2

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

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

ผู้สอน

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

4 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

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

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

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

ผู้สอน

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

3

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

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

3 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

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

4

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

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

ผู้สอน

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

3 กิจกรรมการเรียนการสอน

4.2 (1)

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

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

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

ผู้สอน

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

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

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

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

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

6

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

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

ผู้สอน

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

4.2 (1)

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

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

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

ผู้สอน

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

7

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

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

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

4.2 (1)
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สัปดาห์
จํานวน
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ที่
ชัว่ โมง

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

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

ผู้สอน

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

8

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

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

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

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

9

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

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

ผู้สอน

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

4.2 (1)
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

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

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

ผู้สอน

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

10

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

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

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

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

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

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/การ
เรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/การนําเสนอด้วยภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจและ
การนําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะก ารคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การดําเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโต การกําหนดกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาด การผลิ ต และการเงิ น
การแก้ ปั ญ ห าและการตั ด สิ น ใจ การ
เสริม สร้างหลั กคิ ด ผู้ป ระกอบการ ทํ างาน
กลุ่ม และสามารถทํางานทีม
4. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้
ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่
สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพื่ อให้ ผู้ ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความ
สนใจใฝ่รู้ในเรียน จิตสาธารณะ
29

วิชา 3653006 การสร้างธุรกิจดิจิทัล หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

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

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง
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การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และการ
เขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บทที่ 11 ธุรกิจระหว่างประเทศ
ความหมายของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
ระดับการพัฒนาเข้าสู่ตลาดระหว่าง
ประเทศ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่าง
ประเทศ
ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า
การชําระเงินระหว่างประเทศ
การเตรียมพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจการส่งออก
พิธีการส่งออก
สรุปเนื้อหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังค
ด้านความรู้
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

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

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

12

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

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

ผู้สอน

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

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

4.2 (2)
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

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

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

ผู้สอน

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

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ บทบาทและหน้ าที่ ข องการเป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์
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มคอ. 3 (รูปแบบฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

13

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

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

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

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

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
ภาค

ผู้สอน

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

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

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

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

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

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่
ชัว่ โมง

15

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

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

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

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

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

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

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

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

2.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

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

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15

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

1-15

5

7

20
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

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

4.

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

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

16

20

1-15

20
(กรณีที่ผู้
ศึกษาไม่
ส่งผลงานให้
มีคะแนนติด
ลบ)

15

5

1-15

5

1-15

5

1-15

5

1-15

5
(กรณีที่ผู้
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

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

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

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล

1-15

ศึกษาไม่
ดําเนินให้มี
คะแนนติด
ลบ อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบ)

1-15

5

1-15

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

1-15

1-15

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนร่วมกันระหว่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้ศึกษาและ
ผู้สอน
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การพิ จารณาผลสั ม ฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ศึกษาในรายวิชาที่ ครอบคลุ มผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้ าน
ประกอบด้ ว ย (1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (2) ด้ า นความรู้ (3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา (4) ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมิน
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช้ (Fair)
2.5
70-74
C
พอใช้ (Fair)
2.0
60-69
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-59
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้ศึกษา ผู้สอนกําหนดไว้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้ศึกษาและการอภิปรายร่วมกัน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสําหรับการนําความรู้ไปใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การประเมินการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบของสังคม และการอยู่ร่วมกัน
(2) ประเมินจากจากงานกลุ่มและการบริหารจัดการเป็นกิจกรรม แผนงานและโครงการ สร้างจิต
สาธารณะ
(3) ประเมินจากการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ
การสร้างต้นแบบที่ดีสําหรับผู้อื่นในสังคม
2.2 กลยุทธ์การประเมินด้านความรู้
(1) ประเมินจากการสรุปองค์ความรู้ การสอนด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา และการ
เรียนรู้เชิงรุก การบูรณาการความรู้
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบ ายความต้องการทางธุรกิจดิจิทั ล สามารถ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) ประเมินจากการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ธุรกิจ
ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สถานการณ์ทางธุรกิจ
2.3 กลยุทธ์การประเมินด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินจากการศึกษากระบวนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกับการสอน
ด้วยการบูรณาการตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
(2) การประเมินจากการกําหนดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติงานในชุมชนการศึกษาเรียนรู้ เพื่อฝึกการแก้ไข
ปัญหาจากสภาพจริง หรือสภาพเสมือนจริง สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ
2.4 กลยุทธ์การประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม ในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดําเนิน
ธุรกิจดิจิทัล
2.5 กลยุทธ์การประเมินการสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านระบบสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัล
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(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือการ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
- ผู้สอนจัดทําประเมินบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของผู้ศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับ
รายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้ศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของผู้ศึกษาโดยผู้สอน และผู้สอนท่านอื่นที่ให้ความ
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นําเสนอแผนธุรกิจดิจิทัล โครงการ
ทางธุรกิจดิจิทัล การแข่งขันหรือการนําเสนอผลงาน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และผลการ
เรียนรู้ของผู้ศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม กิจกรรมของผู้ศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สังเกตพฤติกรรมจากการแสดงออกของผู้ศึกษา และการทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
(2) ด้านความรู้
การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา การพิจารณาคุณภาพของแผนธุรกิจดิจิทัล
การให้ผู้เรียนอธิบายการได้มาซึ่งแนวคิดในการทํางาน การเรียนรู้ การประยุกต์
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
การวิเคราะห์ประเมินจากการกําหนดให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสแก้ปัญหา หรือสํารวจปัญหา สรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ จากเหตุการณ์ที่ผู้สอนได้กําหนด การคิดวิเคราะห์
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สังเกตจากการทํางานกลุ่มของผู้ศึกษา การส่งงานตามกําหนดเวลา
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห้ข้อมูลของธุรกิจจากผู้ศึกษาด้วยเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่นักศึกษาเลือกเองจากโจทย์ที่
ได้รับมอบหมายโดยให้สามารถอธิบายที่มาของวิธีการทํางานและเหตุผลของการทํางาน การพิจารณาจาก
รูปแบบของข้อมูล/สารสนเทศที่ผู้ศึกษาเลือกนําเสนอ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด การเรี ย นการสอนหรื อ ตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร เจ้าของธุรกิจ กิจการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นส่วนร่วมในการทําพิชญ์พิจารณ์ เพื่อให้ผู้ศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานสร้างสรรค์ของผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
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