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คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 1087302 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส เปนเอกสารประกอบรายวิชา การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ โดยใหผเู รียนศึกษาและฝก
ทักษะการประกอบอาชีพตามแนวคิดและหลักการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ประกอบไปดวย กลยุทธ
แบบจําลอง โครงสรางพื้นฐานทีร่ องรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เชน การวางแผนทรัพยากรองคการ (Enterprise Resources Planning) โลจิสติกสและ
การจัดการโซอุปทาน (Logistic and Supply Chain) การจัดการความสัมพันธลูกคา (Customer
Relationship Management) ระบบการทําธุรกรรมแบบนาเชื่อถือ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (ePayment) รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (E-Business Model B2B, B2C, C2C) การตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-Business Marketing) การคาผานโมบาย (Mobile Commerce) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (eGovernment) ความปลอดภัยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
กฏหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และกรณีศึกษา

อาจารยประสานงานรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธรุ กิจ)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
พฤษภาคม 2557
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2
หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
3
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กลยุทธการประเมินการสอน
การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

10
10
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอรธรุ กิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1087302 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)/ กลุมวิชาเอกบังคับ (กลุม เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยวิระพงศ จันทรสนาม และอาจารยพนิดา ประทุมศรี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 / ชั้นปที่ 2,3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรู ความเขาใจ ในหลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและ
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการในธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและนําความรูดานธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและการประยุกต
ไปสูการปฏิบัติได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจถึงบทบาทธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
2.2 นักศึกษาสามารถนําความรู ความเขาใจผูประกอบการายใหมในธุรกิจและการเปนผูประกอบการดาน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และนําไปประยุกตใชตอได
2.3 เพื่อใหนักศึกษาสรางความเขาใจในการวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ
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การตลาดสําหรับผูประกอบการรายใหมในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการในธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนและการจัดตัง้ ธุรกิจ
ใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยจะเนนที่การศึกษาที่ภารกิจพื้นฐานในการ
จัดตั้งธุรกิจใหมของผูประกอบการที่ประกอบดวย การจําแนกโอกาสในการประกอบธุรกิจ และการเขียนแผน
ธุรกิจที่ประกอบดวยรายละเอียดของการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
ไมมี

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบ ในชั่วโมงแรกของการสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. สามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรบั กับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
4. มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงทีเ่ กิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
3. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
4. ใหนักศึกษาทํางานกลุม โดยวิธีการสัมภาษณกลุมประกอบการ และทํางานวิจัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห
6

มคอ. 3

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. นักศึกษามีความรูความเขาใจบทบาทผูประกอบการในธุรกิจใหมและการเปนผูป ระกอบการดาน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. นักศึกษาสามารถสรางความเขาใจในการวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ
การตลาดสําหรับธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ
3. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมติและฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
4.ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและรายงาน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมติและการฝกปฏิบัติ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบทีเ่ นนถามขอมูลจําเปนในการวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจและกลยุทธ
การตลาดของผูป ระกอบการธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูก ารวางแผนธุรกิจของผูป ระกอบการ
ธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. สามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการเปนผูประกอบการธุรกิจ
ใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
3. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบัติ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห โดยใชกรณีศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุม
งานไดอยางเหมาะสม รวมทัง้ มีสวนรวมในการชวยเหลือผูร วมงานและแกไขปญหากลุม
2. สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและจริยธรรมใหเหมาะสมกับการเปน
ผูประกอบการธุรกิจใหมและการเปนผูป ระกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
4.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงทีเ่ กิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
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2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
3. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
4. ใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยสัมภาษณผูประกอบธุรกิจใหมและการเปนผูป ระกอบการดานธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
3. ประเมินความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1.นักศึกษาสามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางเหมาะสมและสื่อสารกับผูประกอบการ
ธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลในการอธิปราย
หนาชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. บรรยายและอภิปรายกรรีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
3. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบัติ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนํารายวิชา แนวการเรียนการสอน การ
ใหคะแนนและกิจกรรมการเรียนการสอน

2

บทที่ 1 แนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
1.1แนวคิดและหลักการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
1.2เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
1.3แนวโนมธุรกิจอิเล็กทรอนิกสในภาคบริการ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช (ถามี)
3
อธิบายและบรรยายพรอม
อ.วิระพงศ
สังเกตพฤติกรรมการใหความ จันทรสนาม/
สนใจรับฟงการบรรยาย
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี
3

อธิบายและบรรยายพรอม
อ.วิระพงศ
สังเกตพฤติกรรมการใหความ จันทรสนาม/
สนใจรับฟงการบรรยาย
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี
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3

บทที่ 2 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศึกษา พรอมสังเกต
พฤติกรรมการใหความสนใจ
รับฟงการบรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยน

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

2.1แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2.2การพัฒนาระบบงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2.3การประยุกตใชและปจจัยที่ประสบความสําเร็จ
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4

บทที่ 3 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
3.1แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส
3.2การบริหารจัดการการตลาดอิเล็กทรอนิกส
3.3แนวทางการพัฒนาการตลาดอิเล็กทรอนิกส

แสดงความคิดเห็น

บทที่ 4 โครงสรางพื้นฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
4.1โครงสรางพื้นฐานเครือขายสื่อสาร
4.2โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

5

บทที่ 5 การพัฒนาเว็บไซตเพื่อพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศึกษา พรอมสังเกต
พฤติกรรมการใหความสนใจ
รับฟงการบรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศึกษา พรอมสังเกต
พฤติกรรมการใหความสนใจ
รับฟงการบรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศึกษา พรอมสังเกต
พฤติกรรมการใหความสนใจ
รับฟงการบรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

5.1แนวคิดในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
5.2แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพื่อพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
5.3ระบบจัดการเนื้อหาเพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

6

บทที่ 6 ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส
6.1แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส
6.2ประเภทของระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส
6.3ภัยคุกคาม การรักษาความปลอดภัย ผลกระทบ
และทิศทางของระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส

7

บทที่ 7 การวางแผนทรัพยากรองคกร
อิเล็กทรอนิกส
7.1ความเปนมาของระบบการวางแผนทรัพยากร
ขององคกร
7.2องคประกอบทั่วไปของการวางแผนทรัพยากร
ขององคกร
7.3บทวิเคราะหเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากร
องคกร และ

บทที่ 8 กฏหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับธุรกิจ
8.1กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
8.2กฏหมายลําดับรองเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
8.3จริยธรรมเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

8
9

สอบกลางภาค
บทที่ 9 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ

3
3

บรรยาย แสดงบทบาทสมมติ อ.วิระพงศ
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อิเล็กทรอนิกส

ศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษา จันทรสนาม/
ดวยตนเอง
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

9.1แนวคิดระบบความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส
9.2มาตรฐานระบบความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส
9.3มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

10

บทที่ 10 การบริหารลูกคาสัมพันธสําหรับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศึกษา พรอมสังเกต
พฤติกรรมการใหความสนใจ
รับฟงการบรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศึกษา พรอมสังเกต
พฤติกรรมการใหความสนใจ
รับฟงการบรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

3

ทุกกลุม สงงานคนควาดวย
ตนเอง โดยสุม เลือกกลุม เพื่อ
นําเสนองานคนควา อภิปราย
บรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศึกษา พรอมสังเกต
พฤติกรรมการใหความสนใจ
รับฟงการบรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

3

ทุกกลุม สงงานคนควาดวย
ตนเอง โดยสุม เลือกกลุม เพื่อ
นําเสนองานคนควา อภิปราย
บรรยาย

อ.วิระพงศ
จันทรสนาม/
อาจารยพนิดา
ประทุมศรี

10.1หลักการการบริหารลูกคาสัมพันธ
10.2หลักการการบริหารลูกคาสัมพันธเชิง
อิเล็กทรอนิกส

11

บทที่ 11 โลจิสติกสและการจัดการโซอปุ ทาน
11.1ภาพรวมของโลจิสติกสและโซอุปทาน
11.2การจัดการโซอุปทาน
11.3โซอุปทานอิเล็กทรอนิกส

12

บทที่ 12 การเขาสูตลาดการคาระหวาง
ประเทศผานธุรกิจระหวางประเทศผานธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส
12.1ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
12.2ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสประเทศไทยกับเขตการคา
เสรี
12.3กรณีศึกษาการคาระหวางประเทศผานธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

13

บทที่ 13 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
13.1ความหมายและความสําคัญของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
13.2พัฒนาการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในประเทศ
ไทย
13.3กรณีตัวอยางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไทยใน
ปจจุบัน
13.4รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไทยกาวสูเวทีโลก

14

บทที่ 14 กรณีศึกษาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทย
14.1แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบบีทู
ซีของประเทศไทย
14.2กลุมธุรกิจจําหนายสินคา
14.3กลุมธุรกิจใหบริการ

15

สอบปลายภาค

3
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
3.2
การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

2

1.1,1.2

การมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมติ

9-11

5%

3
4

5.1,5.2
4.1,4.2

12-13
10-13

5%
10%

5
6

1.3,1.4
2.1,2.2

การคนควาดวยตนเอง
การทํารายงานกลุมโดยการสัมภาษณ
ผูประกอบการฯ
การฝกปฏิบัติในชั้นเรียนและสถานทีจ่ ริง
การสอบ

ทุกสัปดาห
8,16

15%
60%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สํารวย กมาลยุตต.(2555).ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและการประยุกต.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นนทบุรี:โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผสู อนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้
จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาทีผ่ านมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนา
รายวิชาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา
2..ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะหกอ นและหลังการเรียนรายวิชานี้
3. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการ
ประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุป
พัฒนาการของนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ ปรับปรุงรายวิชา
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3. การปรับปรุงการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค
แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. การวิจัยในชั้นเรียน เพือ่ พัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. ใหกรรมการทวนสอบโดยการสุม ตรวจสอบการใหคะแนนใหรายวิชาหรือรายงานของผูเ รียน
3. เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในรายวิชา ตามเกณฑทกี่ ําหนด
4. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนักศึกษาจากขอ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธี
การศึกษา คนควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรุนตอไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุม เทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนักศึกษา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
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