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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 
 

แผนการสอนรายวิชา (Course Syllabus) 

 

1.  รหัสวิชา    :  BCOM4202 
2.  จ านวนหน่วยกิต   :  3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  ชื่อวิชา    :  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
4.  ชื่อผู้สอน    :  อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5.  อาจารย์ผู้สอน   :  อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์           
          อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   
6.  เงื่อนไข รายวิชา: 
 5.1 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
 5.2 สถานภาพของวิชา  : วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ 
7.  จ านวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดาห ์ :  ทฤษฎี 2 ช.ม./สัปดาห์ และ ปฏิบัติ 2 ช.ม./สัปดาห์  
8.  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description):  

ศึกษาความส าคัญ ความเป็นมาและแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่ส าคัญของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน อัจฉริยะทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรองค์การ  การวางแผนแนวทางข้อจ ากัดและกลยุทธ์ ในการด าเนินการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐาน
และแนวโน้มของธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต เทคนิคการขาย จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
9.  วัตถุประสงค์เฉพาะรายวิชา 
 

9.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมา แงค์ประกอบที่ส าคัญ และแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
9.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณและกฏหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
9.3 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานและแนวโน้มของธุรกิจกี่ค้า 

อินเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายทางสังคม สามารถน าไปประกอบอาชีพ และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้   
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10.  รายช่ือหนังสือประกอบการสอน 
 - ปรมัตถ์ปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2555). การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร:  

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
- รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น 
- กิติ ภักดีวัฒนะกุล และ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2547). การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ:  

  บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด. 
- Richard Dance. (2002). Fundamental Concepts of E-Business, eBusiness Lecture Series. 
- Chaffey D., (2004). E-Business and E-Commerce Management : strategy,  

implementation, and practice. 2nd ed. Prentice Hall, London. 
11. เค้าโครงรายวิชาที่สอน 
แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

บทที่ 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

การสอน / สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 1 Introduction to E-Business and         

E- Commerce 

4 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

2-3 2 E-Business Infrastructure 8 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

4-5 3 E-Environment 8 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

6 4 E-Business Strategy 4 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

7 5 E- Commerce 4 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

8 6 E-Marketing 4 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

9  Midterm Examination 
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สัปดาห์

ที่ 

บทที่ 
หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

การสอน / สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

10 7 E-Customer Relationship 

Management  

4 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

11-12 8 E-Supply Chain 8 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

13-14 9 E-Procurement 8 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

15 10 E-Business : Ethics, Law  4 บรรยาย อภิปรายการ

เขียนกระดาน การใช้สื่อ

ประสม 

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

16-17  LAB E-Commerce  8 ปฏิบัติการทดลองติดตั้ง

แ ล ะ ใ ช้ ง า น  CMS E-

COMMERCE  

อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ 

อ.รุจิพันธ์ โกษารัตน์   

18  Final Examination 

12.  สัดส่วนการให้คะแนน 
 คะแนนงานที่มอบหมายตลอดทั้งภาคเรียน       10% 
 คะแนนการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       10% 
 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน        10% 
 สอบกลางภาคการศึกษา         40% 
 สอบปลายภาคการศึกษา         30% 
           รวม       100% 
13.  เกณฑ์การประเมินผล 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

การประเมินผลใช้วิธีอิงเกณฑ์ 
 คะแนน  80 – 100    ได้รับอักษรคะแนน  A 
   75 – 79     ได้รับอักษรคะแนน  B+ 
   70 – 74     ได้รับอักษรคะแนน  B 
   65 – 69     ได้รับอักษรคะแนน  C+ 
   60 – 64     ได้รับอักษรคะแนน  C 
   55 – 59     ได้รับอักษรคะแนน  D+ 
   50 – 54     ได้รับอักษรคะแนน  D 
    0 – 49     ได้รับอักษรคะแนน  F          


