รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

รหัสวิชา 3653606
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เครือขายทางสังคมออนไลนและการตลาดดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Online Social Network and Digital Marketing

อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิริ

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

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653606 เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม (Social Network and
Social Commerce) เปน รายในหลักสูตรบริห ารธุรกิจบั ณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิ จ ที่ มุงเนน ให
ผูเรียนไดศึกษาแนวคิดและองคป ระกอบของเครือขายทางสังคมออนไลนและการตลาดดิจิทัล เครื่องมือ
สําหรับเครือขายทางสังคม บทบาทของการตลาดดิจิทัลที่มีตอธุรกิจ การพัฒนารูปแบบการตลาดดิจิทัล การ
สื่อสารตราสินคาอิเล็กทรอนิกส และการตลาดดิจิทัลบนเครือขายทางสังคม
รายละเอียดวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฏี การฝกปฏิบัติ
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฏีและกรณีศึกษาตางๆ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน และสามารถนําความรูที่ไดจากการรายวิชาเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรมไปประยุกตใชในการทํางานอนาคตได

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
4
5
6
10
43
44
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3653606 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เครือขายทางสังคมออนไลนและการตลาดดิจิทัล
(ภาษาอังกฤษ) Online Social Network and Digital Marketing
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารยอัญชนา ลักษณวิรามสิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
19 พฤศจิกายน 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงครั้งลาสุด
19 พฤศจิกายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่ อให ผู เรีย นมี ค วามรู เครือข า ยทางสั งคม สื่อทางสังคม ชองทางการเขาถึงเครือ ขายทางสังคม
ตลอดจนสามารถใชโปรแกรมประยุกตกับเครือขายทางสังคมและการตลาดดิจิทัลได
2. เพื่ อให ผูเรีย นมีความรู ความเข าใจเกี่ย วกับ แนวคิด ของธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส องคป ระกอบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสกับเครือขายทางสังคม การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
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3. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ การจัดการระบบหวงโซ
อุปทาน กับการตลาดดิจิทัล
4. เพื่อใหเปนพื้นฐานความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละดาน
2. เพื่อปรับเนื้อหารายวิชาที่สอนใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม
3. เพื่อปรับใหมีกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองตอศักยภาพของผูเรียนและผลลัพธจากการเรียนรูรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดและองคประกอบของเครือขายทางสังคมออนไลนและการตลาดดิจิทัล เครื่องมือสําหรับเครือขาย
ทางสังคม บทบาทของการตลาดดิจิทัลที่มีตอธุรกิจ การพัฒนารูปแบบการตลาดดิจิทัล การสื่อสารตราสินคา
อิเล็กทรอนิกส และการตลาดดิจิทัลบนเครือขายทางสังคม
Online social network and digital marketing concept and components; social network
applications; Roles of digital marketing in business; digital marketing development;
electronic brands communication; and digital marketing on social network
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอภาค
สอนเสริมตามความ
ไมมี
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
ตองการของนักศึกษา
การศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการโดยติดตอนัดหมายอาจารยผานทางชองทางที่อาจารยไดแจงไว)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
(2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบ
วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุม
(5) อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย
และการสรางตนแบบที่ดี โดยการเขาสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจงใหผูเรียนรับทราบถึงขอบกพรองที่
เกิดขึ้นเพื่อนําไปปรับแกไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเขาชั้น เรีย น การส งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายและการแกไขงานที่มีขอบกพรอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
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 (6)

มี ค วามรู ในแนวกว า งของสาขาวิช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให เล็ งเห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในหองเรียนของผูสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
(2) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู และการเรียนรูแบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรูจากผูเรียน
(4) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององคความรูและทฤษฎีที่ใชสอน
(5) การเรียนรูรวมมือ เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
(6) สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเสริมความรูดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแขงขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทตาง ๆ จากผลงานที่ได
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค รายงานที่ไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบรวมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นําเสนอ
(5) วัดและประเมิน ประเมิ นจากการนํ าเสนอรายงานจากการเข ารวมกิจกรรมเสริมความรูห รือ
ผลงานที่เขารวมแขงขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปผลประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาทางการใชโปรแกรมทางเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม
(2) การอภิปรายกลุม
(3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติของเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นเครือขายทางสังคมและการ
ทําธุรกรรม และการตลาดดิจิทัล
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและผูอื่น
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
(4) การเขารวมกิจกรรมดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การตลาดดิจิทัล
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิ ตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ดานดาน
เครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมีการสืบคน
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรู
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5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ดานดานเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูสอนรายวิชา
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มคอ. 3

1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
สื่อทางสังคมออนไลน
- การตลาด 3.0 ยุคของการมี
สวนรวมของลูกคา
- สื่อทางสังคม
- ลักษณะของโซเซียลมีเดีย
- การเปรียบเทียบความ
นาเชื่อถือของสื่อโซเซียลมีเดีย
และสื่อเดิม
- ประเภทของโซเซียลมีเดีย
- องคประกอบของสื่อทางสังคม
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใชสื่อทาง
สังคมออนไลนไดทั้งตอบุคคล
องคกร และสังคม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนแนะนําตนเองพรอม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต
2. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง สื่อ
ทางสังคม
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสื่อทางสังคมออนไลน
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
ปญหาการใชสื่อทางสังคม
ออนไลนได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญดานสื่อ
ทางสังคมออนไลนได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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สัปดาหที่
2

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
เครือขายทางสังคม
- เครือขายทางสังคม
- การสรางเครือขายทางสังคม
- ประเภทของ Social Network
- ผลกระทบของเครือขายทาง
สังคม
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ผลกระทบของเครือขายทาง
สังคมได
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสรางเครือขายทาง
สังคม ประเภทของ Social
Network ผลกระทบของ
เครือขายทางสังคม
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ฝกปฏิบัติ
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอยางเครือขาย
ทางสังคม
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ผลกระทบของเครือขายทาง
สังคม
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
ดานของเครือขายทางสังคม
- หัวขอการสอน
เฟสบุคโปรแกรมประยุกตบน
เครือขายสังคมออนไลน
- โปรแกรมประยุกตกับเครือขาย
สังคม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ฝกปฏิบัติ โปรแกรมประยุกตกับเครือขาย
สังคม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตจาก
การใชงานโปรแกรมประยุกตบน
เครือขายสังคมออนไลน
ความรู
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
เลือกใชประยุกตบนเครือขาย
สังคมออนไลนไดอยางเหมาะสม
กับประเภทของธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยกต
ความรู และสามารถแกไขปญหา
ที่เกิดจากการใชโปรแกรม
ประยุกตบนเครือขายสังคม
ออนไลน โดยอาศัยประสบการณ
ในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
ได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. อาจารยผูสอนมอบหมายใหผูเรียน
ศึกษาการขายสินคาผานเครือขายทาง
สังคม
6. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
7. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง การ
ขายสินคาบนเฟสบุค
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

14

มคอ. 3
สัปดาหที่

4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและ
สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
โปรแกรมประยุกตบนเครือขาย
สังคมออนไลนได
- หัวขอการสอน
ประยุกตใชงานเฟสบุคเพื่อการคา
สรางแบรนด สื่อสารการตลาด
- เปลี่ยน Facebook ใหเปน
รานคาออนไลน
- การสรางรานคาออนไลนโดยใช
Facebook และ Page
- ประเภทของ Pageและ Page

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ฝกปฏิบัตโิ ปรแกรมประยุกตกับเครือขาย
สังคม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ที่เหมาะสมกับการเปดราน
ออนไลน
- เริ่มตนสราง Page
สวนประกอบตาง ๆ ของหนา
Page
- หนาปกเฟซบุก (Cover Page)
- ขอมูลของ Page รานคา และ
การเปลี่ยนแปลงขอมูลรานคา
- เมนูแท็บพื้นฐานบน Page ปรับ
ใหเปนกิจการรานคาออนไลน
- เพิ่มรูปภาพขอมูลสินคา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประยุกตใชงาน
เฟสบุคเพื่อการคา สรางแบรนด
สื่อสารการตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง
เฟสบุคเพื่อการคา
สรางแบรนด สื่อสาร
การตลาด
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

5

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกตใช
งานเฟสบุคเพื่อการคา สรางแบ
รนด สื่อสารการตลาด
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
เฟสบุคเพื่อการคา สรางแบรนด
สื่อสารการตลาดได
- หัวขอการสอน
ประยุกตใชงานเฟสบุคเพื่อการคา
สรางแบรนด สื่อสารการตลาด
(ตอ)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- การเขาถึง Page รานคาสําหรับ
คนทั่วไป
- โพสตแจงการเปดรานคา
อัพเดตรานคา
- ตัวอยางของลิงค URL
- แจงเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหว
บนรานคา (Page)
- การสั่งจองสินคาบน Page การ
แจงยอดสินคา
- เทคนิคการขายสินคาบน
เฟสบุค
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประยุกตใชงาน
เฟสบุคเพื่อการคา สรางแบรนด
สื่อสารการตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัตโิ ปรแกรมประยุกตกับเครือขาย
สังคม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. ทดสอบยอย
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง
เฟสบุคเพื่อการคา
สรางแบรนด สื่อสาร
การตลาด
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกตใช
งานเฟสบุคเพื่อการคา สรางแบ
รนด สื่อสารการตลาด
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการประยุกตใชงาน
เฟสบุคเพื่อการคา สรางแบรนด
สื่อสารการตลาดได
- หัวขอการสอน
การขายสินคาผานเว็บไซตอะเม
ซอน
- หลักการทํางานของ Amazon

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Amazon Associates
- ขั้นตอนการสมัคร Amazon
Associates
- aStore
- การใชงาน Widgets
- เทคนิคคนหาสินคาของ
Amazon
- เหตุผลของการเลือกขายสินคา
กับ Amazon.com
- กฎของ Amazon
- ผลตอบแทน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการขายสินคาผาน
เว็บไซตอะเมซอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษาการขายสินคาผานเว็บไซตอะเมซอน
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง การ
ขายสินคาผานเว็บไซต
Amazon
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

7

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต
หลักการขายสินคาผาน
เว็บไซตอะเมซอนได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการขายสินคาผาน
เว็บไซตอะเมซอน
ได
- หัวขอการสอน
การทําการตลาดผานยูทูป
- แนะนําการใชงาน
Youtube.com

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- เริ่มตนอัพโหลดคลิปวิดีโอลง
เว็บไซต YouTube
- ตั้งคาความเปนสวนตัว
- ลบวิดีโอออกจาก YouTube
- เลือกเก็บวีดิโอที่ชื่นชอบ
- ลบวิดีโอออกจากหมวด
Favorites
- ขอดีของการขายสินคาผาน
YouTube
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตในการ
สรางคลิปวิดีโอแนะนําสินคาเพื่อ
ทําการตลาดผานยูทูป
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําการตลาดผานยู
ทูป

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ศึกษาการทําการตลาดผานยูทูป
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. อาจารยผูสอนมอบหมายงานกลุมให
ผูเรียนสรางคลิปวิดีโอแนะนําสินคาเพื่อทํา
การตลาดผานยูทูป
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง การ
ทําการตลาดผานยูทูป
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกตการ
ทําการตลาดผานยูทูปได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานได
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการทําการตลาดผานยู
ทูปได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

23

มคอ. 3
สัปดาหที่
8

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
การสรางรายไดผาน Blog ทวิต
เตอร และการโฆษณาผาน
Google AdSense
- การสรางรายไดผาน Blog
- ทวิตเตอร
- การโฆษณาผาน Google
AdSense
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตในการ
สรางรายไดผาน Blog ทวิตเตอร
และการโฆษณาผาน Google
AdSense
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสรางรายไดผาน
Blog ทวิตเตอร และการโฆษณา
ผาน Google AdSense

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน
ศึกษา การสรางรายไดผาน Blog ทวิต
เตอร และการโฆษณาผาน Google
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. การสรางรายไดผาน
Blog ทวิตเตอร และ
การโฆษณาผาน
Google AdSense
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษาสามารถนําความรูจาก
รายวิชาหลักการตลาดมาบูรณา
การเพื่อสรางรายไดผาน Blog
ทวิตเตอร และการโฆษณาผาน
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอยางมี
วิจารณญาณ และอยางเปน
ระบบในการสรางสรรคผลงาน
ผาน Blog
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษามีความสามารถสื่อสาร
ดานภาษาไทยในการเขียน Blog
เพื่อสรางรายไดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

9

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีทักษะในการใช
เครื่องมือตาง ๆ ในการสราง
รายได
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการสรางรายไดผาน
Blog ทวิตเตอร และการโฆษณา
ผาน Google AdSense
- หัวขอการสอน
ระบบการชําระเงินบน
อินเทอรเน็ต
- กระบวนการทํางานของธุรกิจ
บนอินเทอรเน็ต
- ระบบความปลอดภัยในการ
ชําระเงิน
- ระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคนและนําเสนอขอมูล
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินบน
อินเทอรเน็ต
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบการชําระเงินบน
อินเทอรเน็ต

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
3. กรณีตัวอยาง ระบบ
การชําระเงิน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล
- หัวขอการสอน
การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนารูปแบบของธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
- ความหมายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- รูปแบบความสัมพันธในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยางการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

11

4

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการพัฒนารูปแบบของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- หัวขอการสอน
องคประกอบธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- องคประกอบธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- ระบบเครือขายขอมูล (Data
Network)
- ระบบสื่อสารขอมูล (Data
Communication)
- ระบบชําระเงิน (Payment
System)
- มาตรฐาน SET
- องคประกอบหลักของรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจอีคอมเมิรซ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับองคประกอบธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. กรณีตัวอยาง
ธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

12

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญขององคประกอบธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- หัวขอการสอน
กรอบนโยบายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจพาณิชย
- ขอบเขตของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย
- ปจจัยในการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบ
ความสําเร็จ
- แนวโนมของพาณิชย

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. ทดสอบยอย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับกรอบนโยบายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจพาณิชย
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
6. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

13

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกรอบนโยบายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจพาณิชย
- หัวขอการสอน
ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ
- ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ
- แนวคิดพื้นฐานของการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
- หลักการสําคัญในการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
- ประเภทของ CRM
- ระดับของความสัมพันธระหวาง
บริษัทกับลูก
- ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ
- ความตองการของระบบการ
จัดการลูกคาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
-

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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มคอ. 3
สัปดาหที่

14

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดการลูกคา
สัมพันธ
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของระบบการจัดการลูกคา
สัมพันธ
- หัวขอการสอน
การจัดการระบบโซอุปทาน
- ความหมายของการจัดการ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. ผูเรียนนําเสนอผลการจัดการระบบโซ 1. เอกสาร
อุปทาน เชิงบูรณาการตอผูสอนและเพื่อน ประกอบการสอน
รวมตอนเรียน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ระบบโซอุปทาน
- บทบาทของการจัดการระบบ
จัดการโซอุปทาน
- ผลประโยชนและความทาทาย
ของการจัดการโซอุปทาน
- แนวโนมของการจัดการหวงโซ
อุปทาน
- กลยุทธการแขงขัน และโซ
อุปทาน
- ชองทางการกระจายสินคา
- ปญหาที่เกิดขึ้นจากโซอุปทาน
- ซอฟตแวรสําหรับงานจัดการ
หวงโซอุปทาน
- โซอุปทานตามความตองการ
- การผลิตตามความตองการแบบ
เรียลไทม
- การใช RFID เพื่อปรับปรุงโซ
อุปทาน
- คุณคาทางธุรกิจของการจัดการ
โซอุปทาน
- การสรางคุณคาในโซอุปทาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. อาจารยผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียน
อภิปราย ซักถาม
3. อาจารยผูสอนประเมินผลงานและให
ขอเสนอแนะในการปรับแกไข
4. ผูเรียนปรับแกไขผลงานพรอมนําเสนอ
ขอมูลเพิ่มเติมเชิงสรางสรรค
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอยาง การจัดการ
ระบบหวงโซอุปทาน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการระบบโซ
อุปทาน
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการจัดการระบบโซ
อุปทาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส และผลกระทบ
ดานจริยธรรมและสังคมของ
ระบบสารสนเทศ
- หลักการสําคัญ
- หลักการทั่วไปของ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
- ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของไทย
- จริยธรรมทางเทคโนโลยี
- จริยธรรมสําหรับผูใชไอที
- สิทธิทางดานทรัพยสิน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักใน
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตในการ
ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารยผูสอนมอบหมายให
สืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่ผูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
4. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
5. อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาเครือขายทาง
สังคมและการทํา
ธุรกรรม
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
การนําเสนอดวยภาพ
เลื่อน (Power Point)
3. ตัวอยาง ผลกระทบ
ดานจริยธรรมและ
สังคมของระบบ
สารสนเทศ
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ผลกระทบดานจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
ผลกระทบดานจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
สําคัญจากพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
ผลกระทบดานจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณคา
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
(1.2)
3. มีภาวะความเปนผูนํา
และผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีม สามารถ
แกไขขอขัดแยง และ
ลําดับความสําคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล
องคกร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
- การ
ความรู
มอบหมาย 1. มีความรูความเขาใจ
ใบงาน การ เกี่ยวกับหลักการและ
ทดสอบยอย ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
-การมีสวน
รวมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให
นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุม
และงาน
เดี่ยว

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการตรง
ตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการสงงานตาม
ขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ไดรับมอบหมายและการแกไข
งานที่มีขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้ําใจในการชวยเหลืออาจารย
ผูสอนและการชวยแนะนําในสิ่ง
ที่เปนประโยชนสรางสรรคตอ
เพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูจากใบงาน การทดสอบ

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

1-15

10
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กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได

วิธีการประเมิน

แบบฝกหัด
แบบฝก
ปฏิบัติ
- การ
นําเสนอ
รายงานการ
เรียนรูแบบ
รวมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
สงเสริมการ
สงผลงาน
เขารวม
แขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค
ความรู โดย
การสอบ
ปลายภาค
- มอบหมาย
งานให
นักศึกษา
วิเคราะห
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งรวม
อภิปราย
กลุม

ศึกษา(2.1)
2. สามารถวิเคราะห
ปญหา เขาใจและอธิบาย
ความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกต ความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา(2.2)

ยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ระหวางภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองคความรู โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอรายงานการเรียนรูแบบ
รวมมือในรายวิชา/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมความรู
6. วัดและประเมินจากการ
สงผลงานเขารวมแขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

(ระบุขอ)

ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมี
วิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ(3.1)
2. สามารถสืบคน ตีความ
และประเมิ น สารสนเทศ
เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค (3.2)
3. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาและความ
ตองการ(3.3)

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
8

30

16

30

1-15

5

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ตอกรณีศึกษา/งานที่ไดรับ
มอบหมาย

1-15

5

2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู

1-15

5

1-15
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กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

4. สามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม(3.4)
- การ
ทักษะความสัมพันธ
นําเสนอ
ระหวางบุคคลและความ
ผลงานที่
รับผิดชอบ
ไดรับ
1. สามารถใหความ
มอบหมาย ชวยเหลือและอํานวย
ทั้งงานกลุม ความสะดวกในการ
และงาน
แกปญหาสถานการณตาง
เดี่ยว
ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา
หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน (4.2)
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม(4.4)
- การ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ติดตาม การ ตัวเลข การสื่อสาร และ
คิด การ
การใชเทคโนโลยี
วิเคราะห
สารสนเทศ
และ
1. มีทักษะในการใช
นําเสนอ
เครื่องมือที่จําเปนที่มีอยู
รายงาน
ในปจจุบันตอการทํางาน
ประเด็น
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
สําคัญดาน (5.1)
เครือขาย 2. สามารถสื่อสารอยางมี
ทางสังคม ประสิทธิภาพทั้งปาก
และการทํา เปลาและการเขียน
ธุรกรรม
เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยาง
เหมาะสม (5.3)
3. สามารถใชสารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบรวมมือ

1-15

2. วัดและประเมินจากผลการ
คนควา การตอบโจทยงาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นําเสนอผลงานกลุมและการ
เปนผูนําในการอภิปรายซักถาม

1-15

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห
และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานเครือขายทางสังคม
และการทําธุรกรรม
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบคน เทคนิคการนําเสนอโดย
ใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
ไดอยางเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก

5

1-15

1-15

5

1-15

1-15
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กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

และเทคโนโลยีสื่อสาร
อยางเหมาะสม(5.4)

วิธีการประเมิน
ความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้น
และอาจารยผูสอนรายวิชา

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ลัดดา สวนมะลิ และอัญชนา ลักษณวิรามสิริ. (2562). เอกสารประกอบการเรียนเครือขายทางสังคม
ออนไลนและการตลาดดิจิทัล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ภิเษก ชัยนิรันดร. (2556). E-Commerce และ Online Marketing. กรุงเทพฯ: บริษัท โปรวิชั่น จํากัด.
ศราวุธ ชาติโสม. (2555). YouTube Marketing. กรุงเทพฯ: อินพลัส.
อาราดา ประทินอักษร. (2556). หาเงินออนไลน งาย ๆ รวย ๆ. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร จํากัด.
อิทธิวัฒน รัตนพองบู. (2557). YouTube ดัง รวย เกิด. กรุงเทพฯ : POP GET BOOK.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2556). พาณิชยอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2556). พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (มุมมองดานบริหาร). กรุงเทพฯ: วี.พริ้น (1991).
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ
5
2) ดานความรู
รอยละ
75
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3) ดานทักษะทางปญญา
รอยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รอยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
รอยละ
5
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมิน คารอยละของแตละชวงคาระดับคะแนนในระบบอิงเกณฑ มีดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช (Fair)
2.5
67-72
C
พอใช (Fair)
2.0
61-66
D+
ออน (Poor)
1.5
55-60
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อระดมสมอง และหาขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยในภาคเรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/สวนรวม มอบหมายงาน/นําเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู



3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ


ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
44
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- เชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อใหนักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย
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