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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
  ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบผ่านทางกลุ่มไลน์ 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร “เถ้าแก่น้อย” โดยมอบหมายให้สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ คิดรายวิชาเลือกเกี่ยวกับ 
“ธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ” ที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานของ
ผู้ประกอบการให้มีประสทิธิภาพ ซึ่งทุกคนได้ช่วยกันเสนอรายวิชา จำนวน 10 วิชา มาร่วมพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 
 

รายวชิาเลือก – ธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ 
 
xxxxxxx การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจออนไลน ์ 3 (2-2-5) 
บรรพต Design Thinking in Online Business 

เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนทำความเข้าใจในปญัหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ สามารถสร้างไอเดีย แนวทางการ
แก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ” business plan workshop 
ศึกษา ค้นคว้า อธิบายความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ เปรียบเทียบ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เลือกใช้ชุดทัศนะ/ชุดเครื่องมือ/ชุดทักษะการคิดเชิงออกแบบ และปฏิบัติการ
การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจออนไลน์ 

Study, investigation, explain the meaning, importance of design thinking, 
comparing design thinking processes, selecting the viewpoint / toolkit / skills set of design 
thinking, and practice design thinking in online businesses. 

 
xxxxxxx การเริ่มตน้ธุรกิจออนไลน ์ 3 (2-2-5) 
บรรพต Online Business Start-up 

เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของการทำธุรกิจออนไลน์ ได้แก่ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียน
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การตลาดแบบตรงกับ สคบ. การเสียภาษีเงินได้ การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การขนส่ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ ฯลฯ 
ศึกษา ค้นคว้าความรู้เบ้ืองต้นการทำธุรกิจออนไลน์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การจดทะเบียนการตลาดแบบตรง การเสียภาษีเงินได้ การเสียภาษีมูลคา่เพ่ิม วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจออนไลน์ และเปรียบเทียบการจัดการการส่งสินค้า 

Study, investigation of the fundamental about business online, electronic 
commerce registration, direct marketing registration, Income tax, VAT, analyze laws related 
to online business, and compare the delivery management. 

 
xxxxxxx การพัฒนาเวบ็ธุรกิจออนไลน ์ 3 (2-2-5) 
ปริศนา เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีฟังก์ช่ันการทำร้านค้าออนไลน์ได้

อย่างครบถ้วน ระบบชำระเงินออนไลน์ และเป็นมืออาชีพ 
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเว็บให้เหมาะกับธุรกิจออนไลน์ หลักการ

ออกแบบเว็บ องค์ประกอบของเว็บ ความน่าเชื่อถือของเว็บ การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บ การ
ประชาสัมพันธ์เว็บ ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ ช่องทางการชำระเงินของร้านค้าออนไลน์ การฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาเวบ็ธุรกิจออนไลน์ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือการ
พัฒนาเว็บ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บ และการสรา้งเว็บแบบสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ
ออนไลน์ 

Study, investigation, and analysis of web development styles suitable for 
online businesses, web design principles, web elements, web reliability, web security, web 
promotion, online store management system, payment methods of online stores, 
practicing on web development for online business by studying basic computer language 
usage for web development, software used for managing web content and building ready-
made web for online businesses. 

 
xxxxxxx การตลาดดิจิทลัของธุรกิจออนไลน ์ 3 (2-2-5) 
ปริศนา Digital Marketting 

เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ Traffic marketting, Content marketting, SEO, Google 
trend, influencer marketting, ช่องทางการทำให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์ต่างๆ 
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรบัธุรกิจออนไลน์ เครื่องมือและ

รูปแบบการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มผู้บรโิภคยุคใหม่ การสร้างเน้ือหาสำหรับการตลาด
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ดิจิทัล การวิเคราะห์เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การทำเอสอโีอและเอสอีเอ็ม ฐานข้อมลูลูกค้าเพื่อการตลาด
ดิจิทัล เครื่องมอืสำหรับวัดประสิทธิผลของการทำการตลาดดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล การฝึก
ปฏิบัติทำการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจออนไลน์ 

Study, investigation, and analysis of digital marketing strategies for online 
business, tools and forms of digital marketing communication, new generation consumer 
analysis, content creation for digital marketing, analysis of tools for digital marketing, 
making Search Engine Marketing (SEM) and Search Engine Optimization (SEO), tools for 
measuring the effectiveness of digital marketing, ethics for digital marketing, practicing on 
digital marketing for online businesses. 

 
xxxxxxx การสื่อสารในธุรกิจออนไลน ์ 3 (2-2-5) 
ณัฏฐา Marketing communication in online business  

เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างสะดวก ด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น Chatbot, natural conversation, e-reputation (การ
ตอบสนองลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียล) 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดในธุรกจิออนไลน์ 

กระบวนการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด การเลือกใช้สื่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ แผนการสื่อสาร
ทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสังสัมออนไลน์ การวัด
และประเมินผลของวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด จรรยาบรรณที่เกีย่วข้องกับการสื่อสารในธุรกจิ
ออนไลน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจออนไลน์ 

Study, investigation, analysis the importance of marketing communication in 
online business, marketing communication planning process, selection of media channels 
for public relations, marketing communication plans, formulating strategy to determine 
marketing communication, marketing communication with online social media, 
measurements and evaluation of marketing communication methods, ethics related to 
online business communication, applications of technology in creating marketing 
communication channel in online business. 

 
xxxxxxx การเพิ่มมลูคา่สินค้าและการโฆษณา 3 (2-2-5) 
บุญญลกัษม ์ Product Value Added and Advertising  
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เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและมีเทคนิคในการส่งเสริมสินค้าให้มีความนา่สนใจ เช่น การ
ถ่ายภาพสินค้า (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) การรีวิวสินค้า การให้รายละเอียดสินค้า 

ศกึษา คน้ควา้ทฤษฎีของการโฆษณา การสรา้งมลูค่าเพิ่มโดยการประยกุตใ์ชน้วตักรรม 
จรรยาบรรณในการโฆษณา การวิเคราะหผ์ูบ้รโิภค ผลิตภณัฑ ์และตลาด ฝึกปฏิบตักิารรวีิวสินคา้ การให้
รายละเอียดสนิคา้ 

Study, investigation theory of advertising, creating value of products by 
applying innovation, advertising ethics, analysis of consumer; products and markets, 
practicing product reviews and product description. 

 
xxxxxxx การสร้างเนื้อหาออนไลน ์ 3 (2-2-5) 
สายสุดา Online Content Creator 

เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการออกแบบเนื้อหา พฤติกรรมการรบัเนื้อหา การสร้าง
เรื่องราวให้กับเนื้อหา (story) แนวคิดการทำไวรอลคลิป และแนวโน้มของการสร้างเน้ือหา
ออนไลน์ 
ศึกษา ค้นคว้า รูปแบบของเนื้อหาดิจิทัล การวิเคราะห์ลักษณะและพฤตกิรรมการใช้สือ่

ดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการสร้างเน้ือหา การเขียนผังแสดงแนวความคิดของเนื้อหา การ
เขียนและการเล่าเรื่องสำหรับสื่อดิจิทัล การเล่าเรื่องด้วยภาพและอินโฟกราฟิก แนวคิดการทำไวรัลคลปิ 
การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างเน้ือหาดิจิทั 

Study and investigation of digital content, analysis of the characteristics and 
behaviors of using digital media for use in content creation planning, diagram writing to 
show the concept of content, writing and storytelling for digital media, visual storytelling 
and infographics, concept of viral clips, practice on using computer programs or tools for 
creating digital content. 

 
xxxxxxx การจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจออนไลน ์ 3 (2-2-5) 
ณัฏฐา Data Management in Online Businesses 

เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนนำขอ้มูลที่มีอยู่ เกบ็รวมรวมได้มาผ่านกระบวนการทางวิทยาการ
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จดักลุ่มข้อมูล ทำนายพฤติกรรมลูกค้า 
ศึกษา ค้นคว้า เทคนิคในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ หลักปฏิบัติเบ้ืองต้นของวิทยาการข้อมูล 

การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สถิติพื้นฐานใน
การอธิบายข้อมูล  กฎความสัมพันธ์  การจดัเตรียมข้อมูล  การจำแนกขอ้มูลและการทำนาย การจัดกลุ่ม
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ข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดล เครื่องมือการรายงานและนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ การฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

Study, investigation techniques for managing business information, 
introduction to the practice of data science, development of online business data 
forecasting models, big data management, basic statistical description of data, association 
rules, data preprocessing, classification and prediction, clustering, modeling tools, online 
business reporting and presentation tools, practicing on business information analysis by 
applications program. 

 
xxxxxxx ตราสินค้าดิจทิัลและการมสี่วนร่วม 3 (2-2-5) 
จิตชิน Digital Branding and Engagement 

เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำให้ธุรกิจออนไลน์เป็นที่รู้จักและจดจำของลูกค้า  
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตราสินค้าดิจิทัล การวางแผนสำหรับตรา

สินค้าดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ กระบวนการสำหรับการสร้างตราสินค้าดิจิทัล ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของตราสินค้าดิจิทัล และตัวอย่างของตราสินค้าดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ 

Study, investigation, and analysis environment of digital branding, planning 
for digital branding, online consumer behavior, process for creating digital branding, key 
success factors of digital branding, and examples of successful digital branding. 

 
xxxxxxx การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจออนไลน ์ 3 (2-2-5) 
บรรพต เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินความเป็นไปได้ และเตรียมการรับมือเมื่อมีปัญหา

อุปสรรค พร้อมถึงการบริหารจัดการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
ศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง เทคนิค

การบริหารความเสี่ยง อธิบายความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง และฝึก
วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจออนไลน ์

Study, investigation knowledge about risk management, risk management 
process risk management techniques, explain the difference between risk management 
and risk mitigation, and practice in risk management analysis in online business. 

 
 มติที่ประชุม เห็นควรตามทีป่ระชุมได้ปรับแก้ และ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด เสนอ
เป็นผู้ประสานงานกับทางคณะฯ ต่อไป 



รายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 
 

  

 4.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาคการศึกษา 1/2562 

 ตามที่อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ตรวจทางรายงานผลการดำเนินของรายวิชาต่าง ๆ 
จำนวน 7 รายวิชา และ 1 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  เห็นร่วมกันว่า การรายงานผลมีการกระจายของ
ผลการเรียนอยู่ในระดับที่เป็นปกติ แม้จะมีบางรายวิชาที่นักศึกษามีระดับผลการเรียนที่สูงเป็นส่วนใหญ่ อาจ
ด้วยมหาวิทยาลัยมีการปรับเกณฑ์คะแนนให้  คะแนน 85 ได้ผลการเรียน A และอีกประการหนึ่งคือ เป็น
รายวิชาที่เป็นการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นนักศึกษามีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
ของอาจารย์ผู้สอน  
 ทั้งนี้มีบางรายวิชาที่พบเห็นการพิมพ์ผิดอยู่บ้าง ขอให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวปรับแก้ไขให้
ถูกต้อง และนำส่งไฟล์มายัง ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด เพ่ือนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ ต่อไป 
 สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป รายวิชาใดที่จะเปิดสอน ขอให้อาจารย์
ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 รายงานการเงินบริหารหลักสูตรและเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันพุธ ที่ 25 
ธันวาคม 2562  
  ประธานหลักสูตรฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศกึษา 
ณ วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 76,000.55 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี้ 
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   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 21,094.39 บาท มีรายการเคลื่อนไหว 
ดังนี ้ 

  
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 


