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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มคอ.3 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา   
3603805 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รายวิชาบังคับ  

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์ หมู่เรียน 57/70, 57/71, 57/72, 57/73 

1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
ไม่มี   

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 626 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
30 มิถุนายน 2559  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์   

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
เพ่ือให้นักศึกษา 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   และระบบการค้าสมัยใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต ในด้านการจัดการ 

การตลาด และการขนส่ง เข้าใจปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวโน้มในอนาคต 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับจ่ายเงิน ระบบความปลอดภัย 

การพัฒนาและการจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม  
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3. มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้    
4. มีความสามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โปรแกรม Joomla, 

VirtueMart extension, XAMPP 
5. มีความสามารถและทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ 
6. เห็นประโยชน์และความส าคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    
7. มีจรรยาบรรณในการพัฒนาเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทางด้านเว็บไซต์ และรูปแบบการท าธุรกิจออนไลน์ มีการพัฒนาก้าวหน้าไป

ตลอดเวลา จึงมีการพัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้
เครื่องมือพัฒนาเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ล้าสมัย 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา    
หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการ

จัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความ
ปลอดภัย การพัฒนาและการจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม การตลาดออนไลน์และการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กฎหมาย
และจริยธรรม ปัญหาอุปสรรคของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มและเทคโนโลยีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
บรรยาย  30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง 
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
1. อาจารย์ให้ค าปรึกษาผ่านกลุ่ม Facebook และนักศึกษาสามารถติดต่อผ่านระบบส่งข้อความสนทนาส่วนบุคคลได้

ตามเวลาที่สะดวก 
2. อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่

ต้องการ) ทุกวันพุธ เวลา 14.00-15.00 น. 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 

1. [] 
  

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต  

- พัฒนาผู้เรียนให้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทาง
ซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทาง
ปัญญา อธิบายเรื่องลิขสิทธิ์ในภาพ 
เนื้อหา ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 

- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
ว่าไม่ได้คัดลอกผลงานผู้อ่ืน ไม่ได้
ละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้เนื้อหาและ
ภาพประกอบเว็บไซต์  มีการอ้างอิง
ถูกต้องและเหมาะสม 
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 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 
  - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ

ประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
- มีความเสียสละใช้ความรู้ช่วยเหลือ
ท้องถิ่นในโครงงานเว็บไซต์สู่ชุมชน 
 
- มีการน าเครื่องมือและโปรแกรมท่ี
ใช้ในการพัฒนาเว็บที่เป็นซอฟต์แวร์
โอเพ่นซอร์ส ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ มาให้
นักศึกษาทดลองใช้ในการฝึกปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- ประเมินการใช้คอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาว่าไม่มีการละเมิดกฎหมาย
และจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์
ในชั้นเรียนและใน Facebook 
ประจ าวิชา 
- ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษา
เข้าไปช่วยท าร่วมกับธุรกิจหรือ
องค์กรในชุมชน 
- ประเมินจากซอฟต์แวร์ที่นักศึกษา
ใช้ว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
 
 

2. [O] มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ตรวจสอบการตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนด 

ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา 
หากส่งงานช้ากว่าก าหนดจะหัก
คะแนน 30% ของงานชิ้นนั้น 

3. [O] มีภาวะความเป็นผู้น าและ 
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ให้ค้นคว้า  
ช่วยกันวิเคราะห์กรณีศึกษา ท า
โครงงานร่วมกัน 

ประเมินผลงาน โดยนักศึกษาต้อง
แจกแจงการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ในแต่ส่วน 

4. [O] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

มีกิจกรรมการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

5. [O] เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

ก าหนดกฎระเบียบของรายวิชา
เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติตาม 

ตรวจสอบการแต่งกาย ตรวจสอบ
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 

6. [O] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ 
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม 

สอดแทรกเนื้อหาเรื่องผลกระทบ 
จากการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
บุคคลองค์กรและสังคม 

สังเกตพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ของนักศึกษา 

7. [O] มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

มีจรรยาบรรณในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเมินจากหัวข้อโครงงานที่ไม่
ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
1. [] มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ การท าโครงงาน 
การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่ 

ประเมินและให้คะแนน ใช้ข้อสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ในการทดสอบความรู้ด้านหลักการ
และทฤษฎีของนักศึกษา 
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 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 
  เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 

การศึกษาโดยใช้หลัก Student 
Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ในกรณีที่ผู้เรียนรายใดติดขัดปัญหา 
ผู้สอนจะสอนให้เป็นรายบุคคล 
พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบและสื่อ
การสอนมัลติมีเดียที่ให้ผู้เรียน
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ประจ าวิชา มีการท าวิจัยชั้นเรียน 

 

2. [O] สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

- ให้นักศึกษาท าแผนธุรกิจโครงงาน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการ และประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม 
- โครงงานเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 

- ประเมินและให้คะแนนจากงานที่
มอบหมาย แบ่งการท างาน 3 ระยะ 
ตรวจและส่งกลับให้แก้ไข 
 
 
- ประเมินและให้คะแนน จากงานที่
มอบหมาย และการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

3. [O] สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อก าหนด 

มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษา
ออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

ประเมินและให้คะแนน จากงานที่
มอบหมายเป็นกลุ่ม 

4. [O] 
 

สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์  

มอบหมายให้นักศึกษาลงข่าว
ประจ าวันทาง Facebook และ
น ามาเสนอพร้อมการวิเคราะห์
อภิปรายในชั้นเรียนทุกสัปดาห์ 

ประเมินจากการส่งข้อความข่าว 
และการสังเกตการน าเสนอ 

5. [O] รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง 

แบบฝึกหัดปฏิบัติการออกแบบ
ตกแต่งภาพ Photoshop 
 

ประเมินและให้คะแนน จากงานที่
มอบหมาย 
 

6. [O] มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

คลิปวิดีโอตัวอย่างความก้าวหน้าของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ 

ประเมินจากคะแนนสอบกลางภาค 
ปลายภาค 

7. [O] มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง  

โครงงานเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาเลือก
หัวข้อที่มาจากธุรกิจจริง หรือมี
การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
 

ประเมินและให้คะแนน จากแผน
ธุรกิจ และการน าไปใช้งานจริง 
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 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 
8. [O] สามารถบูรณาการความรู้ในที่

ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

สอดแทรกการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 

ข้อสอบปลายภาคส่วนที่เป็นค าถาม
ภาษาอังกฤษ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. [O] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ 
สอนแบบบรรยายและถามตอบ
มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณที่ดีและอย่างเป็น
ระบบ  

สังเกตพฤติกรรมและการตอบ
ค าถามของนักศึกษา 

2. [O] สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

- มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเองเช่นการลงไปเก็บข้อมูลจาก
ธุรกิจจริงเพื่อท าแผนธุรกิจและ
โครงงานเว็บไซต์  
- การออกแบบเว็บด้วยโปรแกรม 
Photoshop นักศึกษาสามารถมี
อิสระในการออกแบบและน าเสนอ
ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองได้โดยไม่จ ากัดว่าต้องท า
ตามท่ีสอนในชั้นเรียนเท่านั้น 

- ประเมินและให้คะแนน จากงานที่
มอบหมาย  
 
 
- ประเมินด้านความสวยงามและ
ความเป็นเอกลักษณ์ของโครงงาน
เว็บไซต์ 

3. [O] สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ  

มอบหมายโครงงานกลุ่ม ที่ผ่านการ
เสนอหัวข้อ และมีการวิเคราะห์ 
SWOT ของธุรกิจเพ่ือใช้ในการจัดท า
แผนธุรกิจ และแผนการพัฒนา
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประเมินและให้คะแนนงานกลุ่ม 
ที่นักศึกษาเสนอ 

4. [O] สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

- เน้นการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สอนแล้วให้นักศึกษา
ทดลองท าด้วยตนเอง 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเว็บไซต์ 
กับการใช้ชีวิต ธุรกิจ และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป การบูรณาการ
ความรู้เข้ากับการปฏิบัติ ระหว่าง
แผนธุรกิจและโครงงานเว็บไซต์ 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
 
 
- ประเมินผลความสอดคล้อง
ระหว่างแผนธุรกิจและโครงงาน
พัฒนาเว็บไซต์ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 

1. [O] สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายและสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สอนแบบบรรยายและถามตอบ 
สนับสนุนให้มีการปฏิสัมพันธ์สื่อสาร
โดยมีการรายงานหน้าชั้นเรียน 
- สอดแทรกการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 

- สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกในการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนของนักศึกษา  
- สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกด้านภาษาอังกฤษ 

2. [O] สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

มอบหมายรายงานและโครงงานให้
นักศึกษาท าเป็นกลุ่ม แผนธุรกิจและ
โครงงานเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเมินผลงาน โดยนักศึกษาต้อง
แจกแจงการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ในแต่ส่วน 

3. [O] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

สนับสนุนให้นักศึกษาท าโครงงาน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ที่มาจากธุรกิจจริง เป็นผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนหรือมีการบูรณาการความรู้สู่
ชุมชนท้องถิ่น 
 

ประเมินจากแผนธุรกิจและหัวข้อ
โครงงาน 

4. [] มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น 
รายงานเรื่อง E-Commerce ใน
ธุรกิจจริง โครงงานพัฒนาเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องมีการ
จัดสร้างหน้าเว็บเพจ About us เพ่ือ
แสดงภาระหน้าที่รับผิดชอบของแต่
ละบุคคลในทีมงาน 
 

ประเมินหน้าเว็บเพจ About us ที่
น าเสนอ   
ประเมินการตอบค าถามรายบุคคล
เกี่ยวกับผลงานกลุ่ม 
ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การน าเสนอข่าว 

5. [O] สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

6. [O] มีความรับผิดชอบการพัฒนา 
การเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

มอบหมายงานรายบุคคลและ 
รายกลุ่มให้นักศึกษา 

สังเกตพฤติกรรมและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการประเมินผล 

1. [O] มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

แนะน าและสาธิตการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและ
มอบหมายงาน 

สังเกตพฤติกรรม 

2. [O] สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

บรรยายเกี่ยวกับสถิติการใช้
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันพร้อมชี้ให้เห็น
ถึงแนวโน้มเทคโนโลยีการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

การตอบค าถาม สังเกตพฤติกรรม 

3. [O] สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ 
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  

ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานหน้าชั้น
เรียน โดยใช้รูปแบบเอกสาร 
PowerPoint และเว็บไซต์ ถ้าเป็น
รายงานเขียน ให้จัดท าในรูปเอกสาร 
Word 

ประเมินและให้คะแนน จากงานที่
มอบหมายงานรายบุคคลและราย
กลุ่ม 

4. [] สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

จัดสร้างเว็บไซต์ประจ าวิชา มีกลุ่ม 
Facebook ให้นักศึกษาเข้ามาเขียน
ข้อความและส่งรูปภาพและไฟล์งาน
ได้ มีหน้าเว็บให้ดาวน์โหลดสื่อการ
สอน  

ประเมินการรายงานข่าว การส่งงาน
แบบฝึกหัดผ่าน Facebook 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

จ านวน 
ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 บทน า 
- ความหมายและความส าคญั
ของการใช้อินเทอร์เน็ตในการท า
ธุรกิจ 
- ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 

2 2 - อธิบายแนวการจัดการเรียนรู ้
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ท าแบบสอบถาม 
- สร้างกลุ่ม Facebook และ 
ลงทะเบียนเข้ากลุ่ม LMS ประจ าวชิา 
- นักศึกษาเขียนเรียงความหัวข้อถ้า
โลกนี้ไม่มีอินเทอรเ์น็ต 

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์

2 อินเทอร์เน็ตและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ E-Business 
- โครงสร้างของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และองค์ประกอบ
ของระบบ E-Business 
- พัฒนาการด้านเทคโนโลยีของ
อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต ์

2 2 - ดูคลิปวิดีโอ Youtube ก าเนิดเวลิ์ด
ไวด์เว็บ 
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเล่นเกม แข่งขัน
การตอบปัญหาด้านอินเทอรเ์น็ต 
เว็บไซต์ และ E-Business 
- ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

จ านวน 
ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

 5.1.1 - การใช้งานอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยและทั่วโลก 

    

3-4 รูปแบบของธุรกิจ E-Business 
- E-Business และ E-
Commerce 
- การค้าแบบธุรกิจกับธุรกจิ  
- การค้าแบบธุรกิจกับลูกค้า 
- เว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ร้านค้าปลีก
ออนไลน์ ตลาดกลางสินค้า 
เว็บไซต์ประมูล ฯลฯ 

4 4 - รายงานข่าวประจ าสัปดาห ์
- ให้นักศึกษาค้นคว้าหาตัวอย่าง
เว็บไซต์ธรุกิจรูปแบบต่างๆ 
- ศึกษาและทดลองใช้งานจาก
เว็บไซตจ์ริงของผู้ให้บริการ E-
Commerce บนอินเทอร์เน็ต ท้ัง
เว็บไซตภ์าษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ฝึกปฏิบัติ Photoshop 

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์

5 ธุรกิจบริการออนไลน ์
- เว็บไซต์ให้บริการทาง
อินเทอร์เน็ต การเงิน ท่องเที่ยว 
งาน ฯลฯ 
- เว็บไซต์ให้บริการเนื้อหา
ดิจิตอล เว็บส่วนตัว และเว็บ
ชุมชน 
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสผ์่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ M-
Commerce 
 

2 2 - จับกลุ่มอภิปราย เขียนแผนผัง
ความคิด 
- ฝึกปฏิบัติ Photoshop 
- นักศึกษาท าแบบฝึกหัดการสรา้ง 
Augmented Reality ด้วยโปรแกรม 
Aurasma บนโทรศัพท์เคลื่อนที ่

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์

6-7 การสร้างธุรกิจ E-Commerce  
- แผนธุรกิจ E-Commerce 
- การเลือกรูปแบบการพัฒนา
ระบบ 
- ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
- การตั้งโดเมนเนมและเว็บโฮส
ติ้ง 
- การอัปโหลดเว็บไซต์ผา่น FTP 
- การสร้างร้านค้าโดยซอฟต์แวร์
ส าเรจ็รูป 

4 4 - น าเสนอรายงานข่าวหน้าช้ันเรียน 
- บรรยายเนื้อหา  
- แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาการประยุกต์ E-
Commerce กับชุมชน/ท้องถิ่นของ
นักศึกษา 
- ฝึกเขียนแผนธุรกจิ    E-
Commerce 
- ฝึกการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
และ Joomla 

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์

8 สอบกลางภาค 

9-10 ระบบการช าระเงินของ E-
Commerce 
- รูปแบบการช าระเงินออนไลน/์
ออฟไลน ์
 

4 4 - น าเสนอรายงานข่าวหน้าช้ันเรียน 
- บรรยายเนื้อหา  
- ฝึกปฏิบัติ Joomla + VirtueMart 
การจัดการระบบของร้านค้า ภาษา  

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

จ านวน 
ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

 - ระบบ E-Payment ผ่านเว็บ
ตัวกลาง 
- Payment Gateway ของ
ธนาคารในประเทศไทย 
- วิธีการจัดส่งสินคา้  

  สกุลเงิน  

11 ระบบการรักษาความปลอดภัย
และการเข้ารหัส 
- รูปแบบของอาชญากรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
- ระบบรักษาความปลอดภัย 
และการยืนยันตัวตนดิจติอล 
- เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมลู 
SSL 

2 2 - น าเสนอรายงานข่าวหน้าช้ันเรียน 
- บรรยายเนื้อหา  
- ฝึกปฏิบัติ Joomla + VirtueMart 
ลงข้อมูลรายการสินค้าและจัด
หมวดหมู่ การก าหนดคา่ขนส่ง และ
วิธีการช าระเงิน 

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์

12-13 แนวคิดทางการตลาดส าหรับ E-
Business 
- พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์
- กลยุทธ์การตลาดทาง
อินเทอร์เน็ต 
- Affiliate Marketing 
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ออนไลน์/ออฟไลน ์
- Search Engine 
Optimization 
- Pay-Per-Click, Google 
AdWord 

4 4 - น าเสนอรายงานข่าวหน้าช้ันเรียน 
- บรรยายเนื้อหา  
- ฝึกปฏิบัติ Joomla + VirtueMart 
การจัดการข้อมูลลูกค้า และการ
จัดการหน้าร้าน 
- ฝึกปฏิบัติ Photoshop เพื่อการ
ตกแต่งร้านค้าและภาพสินค้า 

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์

14 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับ
ธุรกิจ E-Business 
- พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
- การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
- นโยบายการรักษาข้อมูลของ
ลูกค้า 

2 2 - น าเสนอรายงานข่าวหน้าช้ันเรียน 
- บรรยายเนื้อหา  
- วิเคราะห์อภิปรายกรณีศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติ Joomla + VirtueMart  
- สาธิตการอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่
เซิร์ฟเวอร์จริง 

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์

15 - น าเสนอโครงงานเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษา 
- ทบทวนเนื้อหา 

2 2 - นักศึกษาน าเสนอผลงาน 
- บรรยายสรุป 

อ. อัฎศณี เพียร
เจริญวงศ ์

16 สอบปลายภาค 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรม 
การเรียนรู ้

ด้านผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

1 2.1 สอบกลางภาค 8 20 % 
2 2.1 สอบปลายภาค 16 30 % 

3 1.1, 4.4, 5.4 การส่งงานตามที่รับมอบหมาย 
แบบฝึกหัด รายงาน และการน าเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 20 % 

4 1.1, 2.1, 4.4, 5.4 ประเมินโครงงาน 15 20 % 

5 1.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย ตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบ ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

รวม 100 % 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   

6.1 เอกสารต าราหลัก 

อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์, เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม. 2559 
 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        1. เอกสาร Power Point ประกอบการบรรยาย 
        2. จัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารการสอน และมี Link แหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม

เพ่ือประกอบการเรียน 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

อวยพร โกมลวิจิตรกุล, สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย Joomla & VirtueMart. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2558 

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  

- www.ecommerce.or.th (Thailand Electronic Commerce Resource Center)  

- www.thaiecommerce.or.th (Thai e-Commerce Association)  

- www.nectec.or.th/pld/indicators (ICT Indicator) 

- www.ecommerce-magazine.com (E-Commerce Magazine) 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         มีการใช้แบบประเมินออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมใน
การน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

1.  การตอบแบบสอบถามของผู้เรียน 
2.  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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3.  แบบประเมินผู้สอน โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ 
4.  ข้อเสนอแนะผ่าน Facebook ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1.  สังเกตพฤติกรรมเข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
2.  ผลการสอบของนักศึกษา 
3.  การทวนสอบของคณะกรรมการทวนสอบ 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
        น าผลการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มาปรับปรุงการสอน ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคการสอน ด้านกิจกรรม และหาข้อมูล
เพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน โดยประชุมในสาขาวิชาเพ่ือหาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขและเป็นแนวทางในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อหาข้อมูลในการปรับปรุงการสอน 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        สาขาวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมิน มคอ.3
มคอ.5 และข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รวมทั้งการให้คะแนนในรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชาในหลักสูตร 25% ของวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

รายวิชาจะมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินในข้อ 7.1 และ 7.2 
 


