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ค ำน ำ 
 

 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา 

เล่าเรียนแบบครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน   และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบ 

การประเมินครบทั้ง 3 ส่วน  ได้แก่  การประเมินก่อนเรียน  การประเมินระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 

 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงก าหนดให้นักศึกษา 

ท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

ของเอกสารการสอน 

4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

 นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา  

และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรม 

 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม ขอให้นักศึกษาทุกท่าน

ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพสืบไป 

 

 

          คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

       เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม 

             30  มีนาคม  2565 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมความถูกต้อง

ของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการ

ประเมินผลสอบปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

 กรณีที่ 1 นักศึกษำท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ

ในภาคพิเศษ คิดร้อยละ 80  และส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 

 กรณีที่ 2 นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบภาคพิเศษเพียงอย่างเดียว 

 ในการประเมินผลการสอบ  นักศึกษาทั้งกลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรม จะได้รับการประเมินผล

โดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท า

กิจกรรมมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

1. กำรประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้ว

เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด โดยเลือกช่องทางการส่งจาก 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://eduapp.stou.ac.th/practice

2) ส่งทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองดังนี้

2. ใหกรอกขอมูลของนักศึกษาลงในหนาปกกิจกรรมตามที่แนบไวในหนาถัดไป

3. กําหนดสงกิจกรรมประจําชุดวิชาภายใน วันที่ 15 กันยายน 2565

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบวาสํานักบริการการศึกษาไดรับกิจกรรมที่นักศึกษาสงไปแลวหรือยัง  โดย 

โทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา  หมายเลข  0-2-504-7621   
หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788 หรือ e-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ
ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศได้ที่ https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp 

2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ

ศนูยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์

ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบรุี  11120 

( กจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 96305 

เทคโนโลยสีำรสนเทศกบังำนธุรกจิดำ้นพำณิชยกรรม 

สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี)

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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ปกกจิกรรม 
 

กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 96305 

เทคโนโลยีสำรสนเทศกบังำนธุรกิจด้ำนพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคพเิศษ  ปีการศึกษา 2564 

 
  ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………………..…………… 
 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 

ที่อยู่ …………………………………………………………….…………………..……….…………..  

……………………………………………………………………………...…………….……….. 

 

 โทรศัพท์  (ถ้ามี) ……………………………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา 

จากผู้ประเมินถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
      ลงชื่อ……………………………………………. 

            (……………………………………………) 
 

 

ส่วนนี้ส าหรับผู้ตรวจกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

คะแนน            
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ค ำชี้แจง กิจกรรมมีท้ังหมด 10 กิจกรรม  ให้นักศึกษาท ากิจกรรมให้ครบทุกข้อ 
 โดยเขียนค ำตอบด้วยลำยมือตนเองลงในเอกสำรฉบับนี้เท่ำนั้น  
 

กิจกรรมที่ 1  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 1) 
 

จงน าตัวเลือกทางด้านขวาเติมลงหน้าข้อที่มีความหมายตรงกัน ให้ถูกต้อง  
 

___1. ธุรกิจใหม่ที่วางแผนการขยายตัวของธุรกิจอย่างก้าวกระโดด 
ซึ่งเป็นแนวโน้มของคนรุ่นใหม่วัยท างานที่ใฝ่ฝันจะมีกิจการ
ส่วนตัวเป็นของตนเองและได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจ 

___2. มีหน้าที่ส่งเสริมการออมเงินและให้บริการกู้ยืมเงินแก่สมาชิก 
โดยมีผลตอบแทนเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิก 

___3. ธุรกิจที่น าเอาวัตถุดิบต่างๆ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้า

ส าเร็จรูป เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ ฯลฯ 
___4. ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
___5. บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป  

โดยผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิดไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้น 
ที่ต้องช าระเท่านั้น 

A. กิจการเจ้าของคนเดียว 
B. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
C. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
D. บริษัทจ ากัด 
E. บริษัทมหาชน จ ากัด 
F. สหกรณ์นิคม 
G. สหกรณ์ร้านค้า 
H. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
I. รัฐวิสาหกิจ 
J. กิจการแฟรนไชส์ 
K. ธุรกิจสตาร์ทอัพ 
L. อุตสาหกรรมการผลิต 

 
กิจกรรมที่ 2  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 2) 

 

จงลำกเส้นโยง เพื่อจับคู่รำยกำรที่ มีควำมเกี่ยวข้องกันให้ถูกต้อง 

วินโดวส์ (Windows)    ฮาร์ดแวร์ 

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)    ซอฟต์แวร์ 

บิ๊กดาต้า (Big data)    บุคลากร 

ผู้ใช้งาน (Users)    ข้อมูล 

ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    เทคโนโลยีการสื่อสาร 

 

3.  เนื้อหำกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 3  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 3-4) 
 

จงน าตัวเลือกต่อไปนี้ไปเติมลงในรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ถูกต้อง 
 

 1. การจัดการเงินสด  2. หนี้สินหมุนเวียน  3. แผนภาพกระแสข้อมูล 
 4. การรับเงิน  5. การจ่ายเงิน  6. การตรวจนับเงินสดคงเหลือ 
 7. ใบส าคัญจ่าย  8. งบดุล  9. งบก าไรขาดทุน 
 10. e-Wallet 11. e-Payment 12. KTB netbank 
 13. กระดาษท าการ 14. สมุดรายวันทั่วไป 15. งบทดลอง 
 16. EASY-ACC  17. Express  18. PDP 
 19. สภาวิชาชีพบัญชี 20. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

A.  ขั้นตอนของงานการเงิน ได้แก่ ……………………………………………..….….….…………..……………..………………………. 

B.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน ได้แก่ ………………………………..……………………………………………………………. 

C.  เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงิน ได้แก่ ……..…………………..……..…..………………………………………..…………. 

D.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ได้แก่ ..………..………..… ………..……….…………………………………….………………. 

E.  เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชี ได้แก่ ..……….………… ………..……….…………………………………………….………. 

 
กิจกรรมที่ 4  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 5-6) 

 

  จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1)  ผู้บริหารในองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1. …………………………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………… 

2. ………………………………………………………………………..…………………………..…………………………..…………….. 

3. ………………..…………………………….………………………..…………………………..…………………………..…………….. 

2)  หน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารองค์กร มี 5 ประการ ได้แก่ 

1. …………………………..…………………………………………..………………………..…………………………..…………………… 

2. ……………………..……………………………………………………..…………………………..…………………………..…………… 

3. ……………………………..……………………………………………………..…………………………..…………………………..…… 

4. ………………………..……………………………………………………………..…………………………..…………………………..… 

5. ………………………………..………………………………………..…………………………..…………………………..……………… 
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กิจกรรมที่ 5  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 7-8) 
 

จงน าตัวเลือกทางด้านขวาเติมลงหน้าข้อที่มีความหมายตรงกัน ให้ถูกต้อง  
 

____1. การประสานความร่วมมือระหว่างกัน เริ่มต้ังแต่ผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้แทนจ าหน่าย จนกระท่ัง
ถึงผู้บริโภค 

____2. วิธีการจ าแนกสินค้าคงคลังออกเป็นกลุ่ม โดยพิจารณา 
จากปริมาณและมูลค่าของสินค้าแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ 
เพ่ือลดภาระในการดูแลควบคุมและตรวจนับสินค้าคงคลัง 

____3. การส ารวจจ านวนและเวลาที่ต้องการวัตถุดิบมาใช้ใน
กระบวนการผลิตอย่างละเอียดแล้วจึงสั่งซื้อ เพ่ือให้ได้
วัตถุดิบมาพอดีกับความต้องการโดยไม่ท าให้การผลิต
ต้องหยุดชะงัก 

____4. การลดจ านวนสินค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้
ข้อมูลค าสั่งซื้อของลูกค้ามาค านวณเพ่ือวางแผนการผลิต
ให้สามารถผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลา 
ที่ก าหนดไว้ 

____5. ระบบสินค้าคงคลังที่จะตรวจนับจ านวนสินค้าและลงบัญชี
เฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

A. RFID 

B. Barcode 

C. วิธีจุดสั่งซื้อใหม่ 

D. วิธีบริหารสินค้าแบบทันเวลา 

E. ระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด 

F. วิธีวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 

G. วิธีปริมาณสั่งซื้อแบบประหยัดที่สุด 

H. วิธีการจัดล าดับความส าคัญ (ABC system) 

I. ระบบจัดการคลังสินค้า 

J. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 

กิจกรรมที่ 6  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 9) 
 

  จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1)  แนวคิดของการบริหารการตลาด  มี .......... ด้าน  ได้แก่ 

1. …………………………..…………………………………………..  2. ……………………..……………………………………………….. 

3. ……………………………..………………………………………..  4. ………………………..…………………………………………….. 

5. ……………………………..………………………………………..  6. ………………………..…………………………………………….. 

7. ………………………………..…………………………………….. 

2)  ส่วนประสมทางการตลาด (4 Ps)  ได้แก่ 

1. …………………………..…………………………………………..  2. ……………………..……………………………………………….. 

3. ……………………………..………………………………………..  4. ………………………..…………………………………………….. 
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กิจกรรมที่ 7  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 10) 
 

จงน าตัวเลือกทางด้านขวาเติมลงหน้าข้อที่มีความหมายตรงกัน ให้ถูกต้อง  
 

____1. กระบวนการที่ท าให้ชื่อเว็บไซต์ปรากฏอยู่ในต าแหน่งที่ดีที่สุด 

ในผลการค้นหาเว็บผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้น ซึ่งเป็นผลดีส าหรับเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก 

____2. การให้บริการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(server) ที่สามารถออนไลน์บนระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

____3. รูปแบบการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกระบวนการสั่งซื้อ
และให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว ไม่มีหน้าร้าน 

____4. รูปแบบการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีหน้าร้านจริง  
และให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย 

____5. รูปแบบการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมทีมี่ 
หน้าร้านจริง และลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ  
ได้ด้วยตนเอง 

A. Brick and Mortar 

B. Click and Mortar 

C. Click and Click 

D. Web hosting 

E. Shoping chat 

F. OTP 

G. SEO 

 

 

กิจกรรมที่ 8  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 11-12) 
 

  จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนงานโลจิสติกส์  มา 2 ตัวอย่าง 
 

1) …………………………..……………………………..……………………………………………………………..…………………………….. 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

2) …………………………..……………………………..……………………………………………………………..…………………………….. 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 

……………………..…………………………………………..………………………………………….…………………………..………………… 
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กิจกรรมที่ 9  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 13) 
 

  จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

ข้อมูลในกระบวนกำรกำรตลำดและกำรขำย ข้อมูลในกระบวนกำรกำรเงินและกำรบัญชี 

ข้อมูลน าเข้า ได้แก่ 
…..………………………………………………….…………………. 
…..………………………………………………….…………………. 
…..………………………………………………….…………………. 
…..………………………………………………………………..…… 

ข้อมูลน าเข้า ได้แก่ 
…..………………………………………………….…………………… 
…..………………………………………………….…………………… 
…..………………………………………………….…………………… 
…..………………………………………………………………..…….. 

ข้อมูลน าเสนอภายหลังการด าเนินงาน ได้แก่ 
…..………………………………………………….…………………. 
…..………………………………………………….…………………. 
…..………………………………………………….…………………. 
…..………………………………………………….…………………. 

ข้อมูลน าเสนอภายหลังการด าเนินงาน ได้แก่ 
…..………………………………………………….…………………… 
…..………………………………………………….…………………… 
…..………………………………………………….…………………… 
…..………………………………………………….…………………… 

 

กิจกรรมที่ 10  (ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 14-15) 
 

1)  จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในแนวทางการสร้างความแตกต่าง 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 

2)  จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในแนวทางการเจาะกลุ่มเป้าหมาย 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 
3)  จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการแข่งขันธุรกิจในหัวข้อต่อไปนี้  

ด้ำนกำรเข้ำถึงตลำด …..……………………..……………..……………………………………………..………………………………… 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 
ด้ำนกำรสร้ำงแบรนด์ …..……………………..……………..……………………………………………..………………………………… 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 

…………………………..……………………………..……………………………………………………………..……………………………….. 


