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รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
  BIS 611 การประกอบธุรกจิออนไลน์ 
                Online Entrepreneur 

2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกติ (3-0-9) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
       ประเภทของรายวชิา วชิาเลอืก 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ดร.บณัฑติ         วรรธนาภา      ประธานหลกัสตูร 
อ.ประสทิธิ ์        วรฉตัราวณชิ    อาจารยผ์ูส้อน   

  คณาจารยพ์เิศษ, ผูท้รงคุณวุฒ ิ     อาจารยผ์ูส้อน   
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

  ภาคการศกึษาที ่3-4  (ภาค 2/2555)  /  ชัน้ปีที ่2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  (ถ้ามี)  

  ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 

  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  

 15  ตุลาคม 2555 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพืน้ฐาน องคป์ระกอบ ประโยชน์การใชง้านระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบ การใชง้านระบบสารสนเทศต่อสงัคม และธุรกจิสมยัใหม ่เป็นนกัเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่คีุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และมคีวามเขา้ใจในสภาพการ
แขง่ขนัของโลกธุรกจิตามความเป็นจรงิ  

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
  เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นปญัญาในการน าความรู ้ความ
เขา้ใจ ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเป็นพืน้ฐานการเรยีนในวชิาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ควรมี
การเปลีย่นแปลงตวัอยา่งอ้างองิ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ดม้ี
ความกา้วหน้าไปตามยคุสมยั 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา 
  การวเิคราะหแ์ละการจดัการความตอ้งการ การวเิคราะหป์ญัหา การสรา้งโมเดลธุรกจิ  การเขา้
ใจความตอ้งการของผูใ้ช ้ การสมัภาษณ์  การระดมสมอง  การสรา้งต้นแบบ คุณลกัษณะเฉพาะของ
ระบบ การจดัความตอ้งการสารสนเทศ การบรหิารขอบเขตงาน คุณลกัษณะเฉพาะของความ
ตอ้งการกบันิยามระบบเป้าหมาย การวดัคุณภาพ การสรา้งระบบทีถู่กตอ้ง การตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ความสมเหตุสมผล  การบรหิารการเปลีย่นแปลง และการตดิตามงาน  

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/                   

งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชัว่โมง - - 135 ชัว่โมง 
 
3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 
  1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวบ็ไซตค์ณะ หรอืนกัศกึษานดัหมาย
ล่วงหน้าทางอเีมล    
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หมวดท่ี  4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 . คณุธรรม จริยธรรม  
 1.1  คุณธรรม จรยิธรรมทีต่้องพฒันา (อา้งองิจาก มคอ.2) 

(1.1)  สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวชิาการโดยค านึงความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น อยา่งรอบรู้ ยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองปัญหาตามหลกัการและค่านิยม
อนัดี ใหข้อ้สรุปท่ีไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  

(1.4)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
-  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
-  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

และล าดบัความส าคญั 
1.2 วธิกีารสอน  

- บรรยาย 
- งานกลุ่ม 

1.3 วธิกีารประเมนิผล  
- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
- พฤตกิรรมการท างานเป็นกลุ่ม 

2. ความรู้ 
2.1  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั (อา้งองิจาก มคอ.2) 

(2.1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตลอดจน
ทฤษฎีท่ี   ส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ 

-  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา 
- สามารถวเิคราะหป์ญัหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร ์รวมทัง้

ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปญัหา 
2.2 วธิกีารสอน 

- บรรยาย 
- อภปิรายกลุ่ม แลกเปลีย่นประสบการณ์ในกลุ่ม 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 
- สอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีว่ดัหลกัการและทฤษฎี 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา (อา้งองิจาก มคอ.2) 
         (3.1) ใชค้วามรูท้างภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินการจดัการบรบิทใหม่ทีไ่ม่คาดคดิทางระบบ 
สารสนเทศทางธุรกจิและพฒันาแนวคดิรเิริม่และสรา้งสรรคเ์พื่อตอบสนองประเดน็หรอืปญัหา 

               - สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหาและความต้องการ 
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3.2 วธิกีารสอน 
- แบบฝึกหดัการสรา้งแบบจ าลองของระบบสารสนเทศตามมุมมองต่างๆ 
- งานกลุ่ม ท าโครงงาน วเิคราะหค์วามตอ้งการระบบสารสนเทศของบรษิทั หรอืผูใ้ชง้าน

จรงิ หรอืกลุ่มเป้าหมายจรงิ 
3.3 วธิกีารประเมนิผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ หรอืวเิคราะห์
แนวคดิในการประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บั 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา (อา้งองิจาก มคอ.2) 

    (4.1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ย
ตนเอง 
-  สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแกป้ญัหาสถานการณ์ต่างๆ

ในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีท างาน 
4.2 วธิกีารสอน 

- อภปิรายกลุ่ม แลกเปลีย่นประสบการณ์ในกลุ่ม 
- งานกลุ่ม ท าโครงงาน วเิคราะหค์วามตอ้งการระบบสารสนเทศของบรษิทั หรอืผูใ้ชง้าน

จรงิ หรอืกลุ่มเป้าหมายจรงิ 
4.3 วธิกีารประเมนิผล 

- พฤตกิรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา (อา้งองิ
จาก มคอ.2) 

- (5.3) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบ
ของสื่อการน าเสนออยา่งเหมาะสม 

5.2 วธิกีารสอน 
- น าเสนอผลงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 
- การจดัท ารายงาน และการสุ่มนกัศกึษาขึน้มาวเิคราะห ์case ใหม่ๆ  

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและส่ือท่ี

ใช้ (ถ้าม)ี 

ผูส้อน 

1 Business Ownership 
Revolution 

3 บรรยาย  อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

2 The New Era of E-Commerce 
Models  

3 บรรยาย  อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

3 The Secret of 100M (Baht) 
Online Business. 

3 บรรยาย Guest Speaker 

4 Business Plan Writing 
Technique  

3 บรรยาย อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

5 Profitable E-Commerce 
Strategies 

3 บรรยาย  อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

6 Online Marketing Strategies (I) 3 บรรยาย  Guest Speaker 
7 Online Marketing Strategies 

(II) 
3 บรรยาย  อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

8 Midterm Exam 3 สอบกลางภาค อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 
9 Building your own Business 

Model  
3 บรรยาย อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

10 Digital Media Marketing 3 บรรยาย Guest Speaker 
11 Digital Media & E-Commerce 

Revolution. (Part I : Social 
Media Marketing & Selling 
Strategies) 

3 บรรยาย อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

12 Digital Media & E-Commerce 
Revolution. (Part II : Mobile 
Marketing & Selling Strategies) 

3 บรรยาย อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

13 Analytics Tools for E-
Commerce 

3 บรรยาย Guest Speaker 

14 Creativity Thinking for 
Business 

3 บรรยาย อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 

15 E-Commerce & IP Laws 3 บรรยาย Guest Speaker 
16 Group Project Presentation 3 บรรยาย อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 
17 Final Exam 3 สอบปลายภาค อ.ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 1.2 - พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานที่

ไดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ห้
และตรงเวลา 

ตลอดภาค - 

2 2.1, 2.2, 3.3 - สอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ย
ขอ้สอบทีว่ดัหลกัการและทฤษฎ ี

- สอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ย
ขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ 
หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บั 

สปัดาหท์ี ่8 
และ 17 

- สอบกลาง
ภาค 30% 

- สอบปลาย
ภาค 30% 

3 1.3, 4.2, 5.3 - พฤตกิรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
- การจดัท ารายงาน 

สปัดาหท์ี ่7 
และ 16 
(ก าหนดส่ง
รายงาน
กลุ่ม) 

40% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.   ต าราและเอกสารหลกั 

[1] E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice  

[2] The Zen of Social Media Marketing 2nd Edtion  
[3] Mastering the world of marketing 
[4] 100 Great Branding Ideas 

 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
  [1] Dave Chaffey (2011) 
 [2] Shama Kabani (2012) 
 [3] Eric Taylor (2011) 

[4] Sarah McCartney (2012) 
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3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
  หนงัสอืทางดา้น E-Marketing ทัง้ Social Media และ Mobile Marketing 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1.   กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ประเมนิดว้ยระบบประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
2. กลยทุธ การประเมินการสอน  
  ประเมนิจากผลการเรยีนของนกัศกึษา  
3. การปรบัปรงุการสอน  

  พจิารณาจากผลการประเมนิ และความแตกต่างระหว่างแผนการสอนกบัการสอนจรงิ (ถา้ม)ี 
4.    การทบทวนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
  มกีารทวนสอบผลการเรยีนโดยประธานหลกัสตูรและคณบด ี
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

 ปรบัปรงุรายวชิาตามความเหมาะสม หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

 


