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เหตุผล ความจําเปน ท่ีควรสนับสนุนการพัฒนารายวิชานี้เปนรายวิชาในระบบ Thai MOOC

การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลเปนสิ่งสําคัญท่ีผูบริหารท่ีจะตองเรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการตนทุนเชิง กล
ยุทธ มุงหวังกําไร ปจจุบันคนนิยมทําธุรกิจดวยตนเอง ยึดผูเรียนเปนสวนกลาง การสอนท่ีทันสมัย
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ในสถานการณปจจุบันผูบริหารตองเผชิญกับการแขงขันอยางมาก ตองตัดสินใจและแกไขปญหาอยางทันทวงที
เพ่ือความเจริญเติบโต และความอยูรอดขององคกร ตนทุนเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

การแสดงขอมูลตนทุนตองมีความถูกตอง ครบถวน ท้ังกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพ่ือใหผูบริหาร
สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดนโยบาย ตัดสินใจ และนําไปใชในการบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา (นําเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอยางยอ)

รายวิชากลยุทธตนทุนพิชิตกําไร (The Ultimate Profit Strategy) เปนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับ การประกอบธุรกิจ
ประเภทตางๆ ในยุคดิจิทัล ท่ีมีความจําเปนตองมีความรูดานการบริหารจัดการตนทุน โดยใหผูเรียนไดจําแนก
องคประกอบของตนทุนท่ีใชในการประกอบธุรกิจได สามารถคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑในแตละธุรกิจได และ
สามารถ เลื อกวิ ธี ก า รบริ ห า ร ต น ทุ น เ พ่ื อ ให ไ ด กํ า ไ ร  ท้ั งนี้ ก า รบู รณาการการบริ ห า รจั ด กา รต น ทุ น
ในยุคดิจิทัล จะตอบโจทยใหธุรกิจสามารถอยูรอดและแขงขันได รวมท้ัง เขาใจวิธีการปรับปรุงการผลิต

การบริการท่ีทันสมัย เปนท่ีนิยม ซึ่งจะนํามาประยุกตใชกับธุรกิจ เปนแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพ และเปนแนวทางใน
ลดตนทุนและคาใชจายท่ีไมจําเปน เพ่ือพิชิตกําไรอนาคต

วัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม (เขียนเปน Behavioral objectives ตาม Bloom’s taxonomy หลักๆ ไมเกิน 5 ขอ)

LO1 : ผูเรียนสามารถจําแนกองคประกอบของตนทุนท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

LO2 : ผูเรียนสามารถคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑในแตละธุรกิจ

LO3 : ผูเรียนสามารถเลือกวิธีการบริหารตนทุนเพ่ือใหไดกําไร

จํานวนช่ัวโมงการเรียนรูออนไลน (ชั่วโมงการเรียนรูออนไลน หมายถึง จํานวนระยะเวลาท่ีผูเรียนใชในการเรียน
จนจบรายวิชา /กําหนดให 1 รายวิชามีเนื้อหาไมมากกวา 12 ชั่วโมงการเรียนรู และสัปดาหเรียนไมมากกวา 6 สัปดาห)

จํานวนชัว่โมงการเรียนรูท้ังหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู

จํานวนชัว่โมงการเรียนรูตอสัปดาห 1 ชั่วโมงการเรียนรู/ตอสัปดาห
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ภาษาท่ีใชในการสอนผานระบบออนไลน

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..............................................

ระดับของเนื้อหารายวิชา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

ประถมศึกษา มัธยมตน  มัธยมปลาย  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

 ความรูท่ัวไป วิชาชีพ (ระบุ)  ............................................................................................................

เปนสวนหนึ่งของรายวิชา (ระบุ)...............................................................................................................

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

 เบื้องตน ข้ันกลาง ข้ันสูง

กลุมผูเรียนเปาหมายของรายวิชา

1. ระบุกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน เด็กมัธยม ปวช. และปวส.
2. นักบัญชี
3. บุคคลท่ัวไป
4. ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน

ประมาณการจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย 1,000 คน

การนําผลการเรียนรูไปใชประโยชน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

สามารถนําไปนับเปนหนวยกิตศึกษาตอเนื่องวิชาชีพ ............................................................................

 เปนสวนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรปกติ วิชา การบัญชีตนทุน1 และการบัญชีตนทุน2

 เรียนเพ่ือเขาสูการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผูปฏิบัติงานดานบัญชี
ระดับ ....2.....

 เรียนเพ่ือเขาสูการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผูปฏิบัติงานดานบัญชี
ระดับ ....3.....

 เรียนเพ่ือพัฒนาองคความรูสวนบุคคล
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 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) การเปนผูประกอบการออนไลน และออฟไลน

ความรูพื้นฐานท่ีผูสนใจเรียนวิชานี้ตองมีมากอน (หากมี)

ไมมี

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล /เกณฑการใหคะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร

1) ตกลงรับเงื่อนไขรายวิชา (Course Agreement) 5 คะแนน

2) กิจกรรมประเมินตนเอง (Checklist) 5 คะแนน

3) แบบทดสอบหลังชั่วโมงเรียนรู (Post-Test) 30 คะแนน

4) แบบทดสอบประมวลความรูรายวิชา (Comprehensive Quiz) 30 คะแนน

5) แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 30 คะแนน

ผูเรียนมีคะแนนรวมท้ังหมดไมต่ํากวา 70% ถือวาผานเกณฑเพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได


