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หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) 
Institute of Community Colleges’ Certificate Program in Online Entrepreneurs. 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  : หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) 
(ภาษาอังกฤษ) : Institute of Community Colleges’ Certificate Program in Online Entrepreneurs.  

2. ชื่อประกาศนียบัตรและสาขาวิชา 
(ภาษาไทย)  : หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) 
(ภาษาอังกฤษ) : Institute of Community Colleges’ Certificate Program in Online Entrepreneurs.  

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

4. รูปแบบของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 ปี  

5. การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย 

ได้เป็นอย่างดี 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 - เปิดสอนปีการศึกษา 1/2562 
 - สภาวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส   อนุมัติการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 14  มกราคม  2562 
 - สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 7.1 ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
 7.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
 7.3 เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจดิจิทัล 
 7.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล 

8. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร 
  จากแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561 – 2564  ซึ่งได้ก าหนด วิสัยทัศน์ไว้ว่า “เศรษฐกิจ
ม่ันคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจ ส าคัญคือ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
เศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ซึ่งมีกลยุทธ์ ส าคัญคือ 1) ยกระดับคุณภาพของ
แรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด  แนวทางการพัฒนา                 
ซึ่งมีแนวทางในการเสริมสร้างความพร้อมของภาคแรงงานใหม่เพ่ือรองรับการเติบโตทางการค้า การลงทุนมุ่งพัฒนา
ศักยภาพและทักษะฝีมือให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แก่แรงงาน โดยพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการค้าชายแดน 
ทักษะในการบริการด้านการค้า การลงทุนเพ่ือการเชื่อมโยงการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษ  2) พัฒนา
ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ ให้ มีความพร้อม                 
ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ โดยพัฒนาทักษะด้านการค้า การจัดการการเงิน 
การค้าชายแดน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างตลาดการค้าแก่
ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ให้มีความพร้อมและ
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล  พัฒนาผู้ประกอบการสู่ เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ในชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาการค้าเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งบนฐาน
วัฒนธรรมการค้า เพื่อต่อยอดเป็นผู้ประกอบการค้าที่เข้มแข็งในอนาคต 3) พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์    
โดยเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดนราธิวาสที่มีความพร้อมจะน าสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์          
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่เชิงนวัตกรรม โดยการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการค้าบนโลกออนไลน์ ให้ความรู้ด้านการตลาดดิจิตอล และกลยุทธ์การค้า
ออนไลน์ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

 จากแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ดังกล่าวข้างต้น การเปิดประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) ในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพทักษะ
แรงงานรองรับเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ของจังหวัด
นราธิวาส 

 
2. ปรัชญาของหลักสูตร 
 การตลาดดิจิทัล เปิดโลกธุรกิจ และกลไกของความมั่งค่ังในอาชีพ 
 
3. ความส าคัญของหลักสูตร 
 ในยุคปัจจุบันลูกค้าซื้อสินค้าและบริการบนออนไลน์มากขึ้น  จากผลส ารวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคน
ไทยในปี 2560 การซื้อขายสินค้าออนไลน์นั้น อยู่อันดับที่ 5 ขึ้นมากจากอันดับที่ 8 เมื่อปี 2559 เนื่องจากการซื้อ
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สินค้า และบริการผ่านช่องทางออนไลน์นั้น มีความสะดวก สินค้าให้เลือกหลากหลาย และสามารถเปรียบเทียบราคา
ก่อนตัดสินใจซื้อได้ อีกทั้งยังมีช่องทางการช าระเงินได้หลากหลายช่องทางอีกด้วย ท าให้ผู้ประกอบการที่มีเพียงหน้า
ร้านเป็นช่องทางการขายสินค้าเพียงทางเดียว จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในการซื้อ
สินค้า หากดูจากข้อมูลเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการใน e-commerce ช่วงปี 2557 – 2559 โดยแบ่งตามลักษณะ
การขายสินค้าและบริการแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตอย่างเดียวนั้นมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการลงทุนที่ไม่มาก ไม่มีข้อจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่หรือเวลา จึงท าให้
ผู้ประกอบการที่มีแค่เพียงหน้าร้านได้ปรับเปลี่ยนมาขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสและศักยภาพในการขายสินค้ามากขึ้น 
  
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่หาความรู้ที่ทันสมัย เทคนิคใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์ 
2. มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้

และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจออนไลน์ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์ 

 
  

https://www.branddoodee.com/tag/e-commerce/
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา 
 จัดการศึกษาให้ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษา  ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 
1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ท้ังแบบรายวิชา เพื่อสะสมหน่วยกิต 

2. การด าเนินการของหลักสูตร 
2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 ใช้เวลาศึกษา  1  ปีการศึกษา  แต่ไม่เกิน  2  ปีการศึกษา 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

• ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กรณีผู้เรียนไม่ประสงค์น าไปเทียบโอน  
เข้าหลักสูตรอนุปริญญา ก็ไม่จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• ใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน, Internet, Social Media, Smart Phone ได้ 
• มีความสนใจในการท าธุรกิจการค้าออนไลน์ 

3. แผนการรับนักศึกษา 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) 20 20 20 

รวม 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 20 20 20 

4. งบประมาณตามแผน (ตลอดหลักสูตร) 
(1) ค่าตอบแทนผู้สอน   

ภาคเรียนที่ 1 = จ านวนห้อง  1  ห้อง X 23 ชั่วโมง/สัปดาห์  X 15 สัปดาห์ X 270 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 = จ านวนห้อง  1  ห้อง X 24 ชั่วโมง/สัปดาห์  X 15 สัปดาห์ X 270 บาท  

(2) ค่าวัสดุการศึกษา   = จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 20 คน X 1,350 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
(3) ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา = จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 20 คน X 150 บาท/คน/ภาคการศึกษา 

หมวดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

รวม 
1/2562 2/2562 

- ค่าตอบแทนผู้สอน 93,150 97,200 190,350 
- ค่าวัสดุการศึกษา 27,000 27,000 54,000 
- ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 3,000 3,000 6,000 

รวมทั้งสิ้น 123,150 127,200 250,350 
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5. การเทียบโอนหน่วยกิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถน าผลการเรียนไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรอนุปริญญาได้ ทั้งนี้เงื่อนไขให้เป็นไป

ตามท่ีหลักสูตรนั้น ๆ ก าหนด และเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของ
นักศึกษา พ.ศ. 2560 

6. รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
นายฉัตรชัย  พจน์เพริศ 
 

1 96999 9012 xx x - วท.ม. 
 
 
คอ.บ. 
 

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

2557 
 
 

2550 

นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ 
 

3 94070 0157 xx x - บธ.ม.  
 
บธ.บ. 

วิทยาการจัดการ 
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย                
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2554 
 

2545 
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7. โครงสร้างของหลักสูตร 
 7.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 7.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
  (1) หมวดวิชาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

 7.3 การก าหนดรหัสวิชา 
  การก าหนดรหัสวิชา  ประกอบด้วยเลข 9  ดังนี้ 
  เลขรหัส หลักท่ี 1 – 2  หมายถึง  รหัสจังหวัด 
  เลขรหัส หลักท่ี 3 – 4  หมายถึง  รหัสหมวดวิชา 
  เลขรหัส หลักท่ี 5 – 6  หมายถึง  รหัสหมู่วิชา/กลุ่มวิชา 
  เลขรหัส หลักท่ี 7  หมายถึง  ระดับของสาขาวิชาหรือลักษณะของวิชา 
  เลขรหัส หลักท่ี 8 – 9  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

 7.4 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  (1) หมวดวิชาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต 

  960711101     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์  3 (2-2-5) 
   Introduction to Online Business 
  960711102  การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์   3 (2-2-5) 
   Starting an Online Business 
  960711103  การเป็นเจ้าของธุรกิจ   3 (3-0-6) 
   Business Ownership 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต 

  960711201  ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับงานธุรกิจ 3 (3-0-6) 
   Business Creativity 
  960711202  การเงินธุรกิจ    3 (3-0-6) 
   Corporate Finance 

    960711203  การเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ   3 (2-2-5) 
   Business Plan Writing for Entrepreneurs  
  960711204  เทคนิคการถ่ายภาพและการใช้โปรแกรม 3 (2-2-5) 

เพ่ือธุรกิจออนไลน์ 
Photography Techniques and Programs  
for Online Business   

  960711205  ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์  3 (2-2-5) 
   Online Trading Channels 
  960711206  การสื่อสารการตลาดออนไลน์  3 (2-2-5) 
   Online Market Communication 

    960711207  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
     Business Negotiation 
    960711208  โครงงานผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 3 (0-6-3) 
     Project on Online Entrepreneurs 
    960711209  สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 3 (0-6-3) 
     Seminar on Online Entrepreneurs 
 
8. ค าอธิบายรายวิชา 

8.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 
960711101                       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ 3 (2-2-5) 

Introduction to Online Business 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ โครงสร้างพ้ืนฐานธุรกิจออนไลน์ ขอบเขตและรูปแบบของธุรกิจ

ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ แบบจ าลองธุรกิจออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  กฎหมายคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจ
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จการส ารวจข้อมูล
ชุมชนเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการประยุกต์ธุรกิจออนไลน์กับชุมชนท้องถิ่น โมเดลธุรกิจออนไลน์ที่ประสบ
ความส าเร็จเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และแนวทางการสร้างธุรกิจออนไลน์ในอนาคต 

 
960711102                               การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ 3 (2-2-5) 

Starting an Online Business 
 การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ต้นทุน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกระบวนการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างแบรนด์ผ่านการ
เล่าเรื่อง การวิเคราะห์เส้นทางในโลกออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ บทบาท
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ของผู้บริโภค การใช้เครื่องมือและสื่อออนไลน์ของผู้บริโภค รูปแบบของช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องการการ
สื่อสารออนไลน์ คุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจออนไลน์ 
 

960711103                                 การเป็นเจ้าของธุรกิจ            3 (3-0-6) 
Business Ownership 

การจัดตั้งธุรกิจ รูปแบบและลักษณะการจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจ การบริหารพนักงาน การสร้างทีมงาน การพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจ การบริหารการตลาด 
การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง หลักการเจรจาทางธุรกิจ และธุรกิจเพ่ือสังคม คุณธรรมและจริยธรรมทางด้าน
ธุรกิจออนไลน์ คุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจออนไลน์ 
  
 8.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

960711201                       ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับงานธุรกิจ 3 (3-0-6)  
Business Creativity 

การสร้างความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานธุรกิจ โดยการรวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดโจทย์และเงื่อนไขของการสร้างสรรค์งาน ซึ่งเก่ียวพันกับปัจจัยแวดล้อมให้เข้าใจถึงข้อดี 
ข้อเสีย ก าหนดแนวความคิดและน ามาสร้างสรรค์ในการออกแบบธุรกิจ  คุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจ
ออนไลน์ 

 
960711202                                      การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 

Corporate Finance 
ความส าคัญและเป้าหมายของการเงินธุรกิจ ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน หลักการ

เบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุน เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน การตัดสินใจการลงทุน 
โครงสร้างของเงินทุน การจัดสรรเงินทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง  
เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและจรรยาบรรณของนักการเงิน คุณธรรมและ
จริยธรรมทางด้านธุรกิจออนไลน์ 

 
960711203                   การเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ   3 (2-2-5) 

Business Plan Writing for Entrepreneurs 
วิธีการการจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือด าเนินงาน และจัดหาแหล่งเงินทุน การหาข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเรียนรู้ทักษะ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการ
น าเสนอโครงการ และฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ คุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจออนไลน์ 
 

960711204           เทคนิคการถ่ายภาพและการใช้โปรแกรมเพื่อธุรกิจออนไลน์  3 (2-2-5) 
Photography Techniques and Programs for Online Business 

  พ้ืนฐานการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพและการน าเสนอสินค้าและบริการ เทคนิคการจัดวาง
องค์ประกอบภาพถ่าย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปปรับแต่งภาพ การสร้างและตัดต่อวีดีโอ และโปรแกรมส านักงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับการท าธุรกิจออนไลน์ คุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจออนไลน์ 
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 960711205                           ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ 3 (2-2-5) 
Online Trading Channels 

การสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ   การขายสินค้าและบริการในตลาดกลางออนไลน์ 
ความรู้และวิธีการจ่ายเงิน (e-Payment) การสร้างและบริหารจัดการ Facebook Page และ Line@ เพ่ือการ
น าเสนอเนื้อหา รูปภาพ และวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ส าหรับการเพ่ิมช่องทางการขาย ในกลุ่มสังคม
ออนไลน์ ช่องทางการขนส่งสินค้าออนไลน์ คุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจออนไลน์ 

 
960711206                            การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 3 (2-2-5) 

Online Market Communication 
 เครื่องมือการท าตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การโฆษณาบนตลาดออนไลน์ กระบวนการและขั้นตอนวิธีการท า Search 
Engine Optimization และ google AdWords การจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์  การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
ผู้บริโภคการติดตามและประเมินผลการโฆษณาบนตลาดออนไลน์ คุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจออนไลน์ 
 

960711207                              การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
Business Negotiation 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง กระบวนการเจรจา
ต่อรอง การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือการวางแผนการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวคู่เจรจาและกลวิธีในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ แนวทางการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 

960711208                     โครงงานผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 3 (0-6-3) 
Project on Online Entrepreneurs 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นโครงงานพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจออนไลน์          
โดยน าความรู้ด้านผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ได้ศึกษาในหลักสูตร น ามาประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์           
เป็นระบบงานใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจออนไลน์ น าเสนอ และร่วมอภิปรายผลโครงงาน คุณธรรมและจริยธรรม
ทางด้านธุรกิจออนไลน์ 
  

960711209                        สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 3 (0-6-3) 
Seminar on Online Entrepreneurs 

 อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจออนไลน์ แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ กับการประยุกต์ใช้ 
ในธุรกิจออนไลน์ โดยใช้กรอบความคิดที่ศึกษาในหลักสูตร ค้นคว้าและน าเสนอประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งจัดท ารายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเสนอรายงานในการจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือร่วมอภิปรายและปรับปรุง
แก้ไขอย่างเป็นทางการ คุณธรรมและจริยธรรมทางด้านธุรกิจออนไลน์ 
 
9. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
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10. แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 960711101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์  
Introduction to Online Business 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 960711102 การเริ่มต้นธุรกจิออนไลน์ 
Starting an Online Business 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 960711103 การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
Business Ownership 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711204 เทคนิคการถ่ายภาพและการใช้โปรแกรมเพ่ือ
ธุรกิจออนไลน์ 
Photography Techniques and 
Programs for Online Business   

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711205 ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ 
Online Trading Channels 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711206 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
Online Market Communication 

3(2-2-5) 

รวม 18(13-10-31) 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711201 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับงานธุรกิจ 
Business Creativity 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711202 การเงินธุรกิจ 
Corporate Finance 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711203 การเขียนแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ  
Business Plan Writing for 
Entrepreneurs   

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711207 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
Business Negotiation 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711208 โครงงานผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
Project on Online Entrepreneurs 

3(0-6-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 960711209 สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
Seminar on Online Entrepreneurs 

3(0-6-3) 
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11. รายชื่อผู้สอน 

ชื่อ  – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา รายวิชาท่ีสอน 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายฉัตรชัย  พจน์เพริศ 
 

คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

- โครงงานผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์ 
- สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
 
2557 

นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ 
 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ( ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจออนไลน์ 
- ช่องทางการขายสินค้า
ออนไลน์ 
- การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ 
- การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2545 
2554 

นายซ าซูเด็ง มามุ บธ.บ .(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทคนิคการถ่ายภาพและการใช้
โปรแกรมเพื่อธุรกิจออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2546 

นางสุพรรณี  พรหมชัย 
 

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ) 

- การเริ่มต้นธุรกิจ 
- การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
- ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
งานธุรกิจ 
- การเขียนแผนธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ    

สถาบันราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2542 
2555 

นางมารินี  กอรา 
 

บช.บ. (การบัญชี) 
บช.ม. (การบัญชี) 

การเงินธุรกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2546 
2560 

 
12. รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ชื่อ  – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

อาจารย์เกศแก้ว  ประดิษฐ์ 
 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2547 
2552 

อาจารย์ผการัตน์  ทองจันทร์ 
 

คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม) 
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2546 
2552 

อาจารย์ ดร.วิชชุพล จริยะมาการ ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 

 


