หลักสูตรระดับชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน
พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชา ว33291 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 11
(การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์)
ครูผู้สอน นางอารี ราชสาร

สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว33291 รายวิชา คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 11 (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง
จานวน 2.0 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พื้นฐานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนว
การดาเนินการในการเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลักการตลาดออนไลน ระบบการชาระเงิน
ออนไลน ภาษีกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การประชาสัมพันธ รานคา การประมูลสินคาออนไลน เทคนิคการขายและเจรจาการคาบนเว็บ
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสงมอบสินคาและการรับประกัน
สินคา การบริการและสนับสนุนการ ขาย การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย การ
บริหารธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบความสาเร็จ
โดยปฏิบัติการออกแบบและสรางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในประเทศและตาง
ประเทศดวยความคิดสรางสรรค ใชทักษะดานคอมพิวเตอรขั้นสูงเพื่อเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการสรางระบบการชาระเงินออนไลน ระบบภาษีกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการรักษา
ความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตที่ไดจัดทาขึ้น สงเสริมและประชาสัมพันธรานคา
ออนไลน จัดสรางระบบการประมูลสินคาออนไลน ออกแบบเทคนิคการขายและเจรจาการคาบนเว็บ
การสงมอบสินคาและการรับประกันสินคา ออกแบบการบริการและสนับสนุนการขาย
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อตอยอดความคิดสู
อาชีพออนไลนอยางหลากหลาย มีจิตสานึกมีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นในการทางานใหสาเร็จ
และมีคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. วิเคราะหเกี่ยวกับหลักการตลาดแบบออนไลนได้
3. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. ออกแบบการประชาสัมพันธรานคาและการประมูลสินคาออนไลน์ได้
5. ออกแบบเทคนิคการขายและการประชาสัมพันธของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได้
6. อธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได้
7. ออกแบบวิธีการชาระเงินผานระบบอินเทอรเน็ตได้
8. จัดระบบการสงมอบและรับประกันสินคาได้
9. เขียนขั้นตอนในการการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยได้
10. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในประเทศและตางประเทศอยางมีคุณธรรม
โดยไมลอกเลียนผลงานของคนอื่น

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว33291 รายวิชา คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 11 (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 1เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หน่วยกิต
สัดส่วนคะแนน 70:30
ตัวชี้วัด
หน่วย หน่วยการ /ผล
ที่
เรียนรู้
การ
เรียนรู้
1
พื้นฐาน
1-3
พาณิชน์
อิเล็กทรอ
นิกส์
-

2

การ
ออกแบบ
ธุรกิจ

4-6

3

การบริหาร 7-9
จัดการธุรกิจ

4

การพัฒนา
เว็บไซต์

10

เนื้อหาวิชา/สาระการเรียนรู้

แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
พื้นฐานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แนวการดาเนินการในการเขาสูธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการชาระเงินออนไลน
- ภาษี กับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์
- การประชาสัมพันธ์รานคา
- การประมูลสินคาออนไลน
- เทคนิคการขายและเจรจาการคาบนเว็บ
- จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
- การสงมอบสินคาและการรับประกันสินคา
- การบริการและสนับสนุนการขาย
- การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ไทย
- การบริหารธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ให
ประสบความสาเร็จ
- การออกแบบและสรางเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์
- การนาเสนอเว็บไซต์
เรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

เวลา
ภาระงาน/
น้าหนัก
เรียน
ชิ้นงานรวบ
คะแนน
(ชั่วโมง)
ยอด
12

10

Mind
Mapping
PMI

12

10

Mind
Mapping
PMI

12

10

Diagram
PMI

36

30

Diagram
PMI
เว็บไซต์

72
4
4
80

60
10
30
100

โครงการสอน (Course Outline)
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส ว33291
ชื่อผู้สอน นางอารี ราชสาร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ลักษณะวิชา
สาระพื้นฐาน
สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อื่น ๆ
1) คาอธิบายรายวิชา (ภาคเรียนที่ 2)
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พื้นฐานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนว
การดาเนินการในการเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลักการตลาดออนไลน ระบบการชาระเงิน
ออนไลน ภาษีกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การประชาสัมพันธ รานคา การประมูลสินคาออนไลน เทคนิคการขายและเจรจาการคาบนเว็บ
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสงมอบสินคาและการรับประกันสิ
นคา การบริการและสนับสนุนการ ขาย การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย การ
บริหารธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบความสาเร็จ
โดยปฏิบัติการออกแบบและสรางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในประเทศและตาง
ประเทศดวยความคิดสรางสรรค ใชทักษะดานคอมพิวเตอรขั้นสูงเพื่อเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการสรางระบบการชาระเงินออนไลน ระบบภาษีกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการรักษา
ความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตที่ไดจัดทาขึ้น สงเสริมและประชาสัมพันธรานคา
ออนไลน จัดสรางระบบการประมูลสินคาออนไลน ออกแบบเทคนิคการขายและเจรจาการคาบนเว็บ
การสงมอบสินคาและการรับประกันสินคา ออกแบบการบริการและสนับสนุนการขาย
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อตอยอดความคิดสู
อาชีพออนไลนอยางหลากหลาย มีจิตสานึกมีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นในการทางานใหสาเร็จ
และมีคุณธรรม จริยธรรม

2) ตัวชี้วัดรายภาค/ผลการเรียนรู้ (ภาคเรียนที่ 1)
ตัวชี้วัดรายภาค/ผลการเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. วิเคราะหเกี่ยวกับหลักการตลาดแบบออนไลนได้

ความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
ว4.2 ม.4-6/1
ว4.2 ม.4-6/1

3. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได้
ว4.2 ม.4-6/1
4. ออกแบบการประชาสัมพันธรานคาและการประมูลสินคาออนไลน์ ว4.2 ม.4-6/1
ได้
5. ออกแบบเทคนิคการขายและการประชาสัมพันธของธุรกิจพาณิชย ว4.2 ม.4-6/1
อิเล็กทรอนิกสได้
6. อธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชย ว4.2 ม.4-6/1
อิเล็กทรอนิกสได้
7. ออกแบบวิธีการชาระเงินผานระบบอินเทอรเน็ตได้
ว4.2 ม.4-6/1
8. จัดระบบการสงมอบและรับประกันสินคาได้
ว4.2 ม.4-6/1
9. เขียนขั้นตอนในการการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย ว4.2 ม.4-6/1
ได้
10. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในประเทศ ว4.2 ม.4-6/1
และตางประเทศอยางมีคุณธรรมโดยไมลอกเลียนผลงานของคนอื่น
3) เนื้อหาวิชา
ภาคเรียนที่ 2
ระยะเวลา
เนื้อหาการสอน
เนื้อหาการเรียนก่อนสอบ - แนวคิดและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลางภาค-สอบกลางภาค - พื้นฐานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- แนวการดาเนินการในการเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการชาระเงินออนไลน
- ภาษี กับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
- การประชาสัมพันธ์รานคา
- การประมูลสินคาออนไลน
- เทคนิคการขายและเจรจาการคาบนเว็บ
- จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การสงมอบสินคาและการรับประกันสินคา
- การบริการและสนับสนุนการขาย
- การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย
- การบริหารธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหประสบความสาเร็จ
เนื้อหาการเรียนหลังสอบ - การออกแบบและสรางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
กลางภาค-สอบปลายภาค

4) วิธีการวัดผลประเมินผล
สัดส่วนคะแนนการวัดผลประเมินผล
= คะแนนประเมินตามสภาพจริง(60 คะแนน) : คะแนนสอบ (40 คะแนน)
การวัดผลการเรียนรู้รายภาค
ภาคเรียนที่
ตัวชี้วัดรายภาค/ผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด (ข้อที่)
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5) รายละเอียดการเก็บคะแนน
ภาคเรียนที่ 2
การเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค (ประเมินตามสภาพจริง) : 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้ที่
วิธีการวัด
คะแนน
ต้องการวัด
1
- ตรวจใบงาน mind mapping เรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3
- สังเกตการปฏิบัติงาน
2
- ตรวจใบงานเรื่อง หลักการตลาดออนไลน์
3
- สังเกตการปฏิบัติงาน
3
- ตรวจใบงานDiagram เรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย
3
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
- สังเกตการปฏิบัติงาน
4
- ตรวจใบงาน Diagram เรื่อง การออกแบบการประชา
3
สัมพันธรานคาและการประมูลสินคาออนไลน์
- สังเกตการปฏิบัติงาน
5
- ตรวจใบงาน Diagram เรื่อง การออกแบบเทคนิคการขาย
3
และการประชาสัมพันธของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
- สังเกตการปฏิบัติงาน
6
- ตรวจใบงาน Diagram เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายที่
3
เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- สังเกตการปฏิบัติงาน
7
- ตรวจใบงาน Diagram เรื่อง ระบบการชาระเงินออนไลน์
4
- สังเกตการปฏิบัติงาน
8
- ตรวจใบงาน Diagram เรื่อง จัดระบบการสงมอบและ
4
รับประกันสินคา
- สังเกตการปฏิบัติงาน
9
- ตรวจใบงาน Diagram เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย
4
อิเล็กทรอนิกสของไทย
- สังเกตการปฏิบัติงาน

การเก็บคะแนนสอบกลางภาค : 10 คะแนน
ผลการเรียนรู้ที่
วิธีการวัด
ต้องการวัด
1
แบบทดสอบ เรื่อง พื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2
แบบทดสอบเรื่อง หลักการตลาดออนไลน์
3
แบบทดสอบ เรื่อง ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์
6
แบบทดสอบ เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
9
แบบทดสอบ เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ไทย

คะแนน
2
2
2
2
2

การเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค (ประเมินตามสภาพจริง) : 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้ที่
วิธีการวัด
คะแนน
ต้องการวัด
10
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งใน
30
ประเทศและตางประเทศอยางมีคุณธรรมโดยไมลอกเลียน
ผลงานของคนอื่น
การเก็บคะแนนสอบปลายภาค : 30 คะแนน
ผลการเรียนรู้ที่
วิธีการวัด
ต้องการวัด
1
แบบทดสอบ เรื่อง พื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คะแนน
2

2

แบบทดสอบเรื่อง หลักการตลาดออนไลน์

2

3

แบบทดสอบ เรื่อง ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบ เรื่อง การออกแบบการประชาสัมพันธรานคาและ
การประมูลสินคาออนไลน์
แบบทดสอน เรื่อง การออกแบบเทคนิคการขายและการประชา
สัมพันธของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบ เรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แบบทดสอบ เรื่อง ระบบการชาระเงินออนไลน์
แบบทดสอบ เรื่องจัดระบบการสงมอบและรับประกันสินคา
แบบทดสอบ เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย
แบบทดสอบ เรื่อง การออกแบบและสรางเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์

2

4
5
6
7
8
9
10

2
2
2
2
2
2
12

ผังมโนทัศน์
รายวิชา ว33291 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 11
(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
ระบบการชาระเงินออนไลน์

- แนวการดาเนินการในการเขาสู
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์

ภาษี กับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการรักษาความปลอดภัย
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์

พื้นฐานการพาณิชยอิเล็ก

การประชาสัมพันธ์
รานคา

1.พื้นฐานการ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบเว็บไซต
e-commerce

การพัฒนาเว็บไซต
e-commerce

4.การ
ออกแบบ
และพัฒนา
เว็บไซต์

การ
พาณิชย์
อิเล็กทรอ
นิกส์

การประมูล
สินคาออนไลน์

2.การ
ออกแบบ
ธุรกิจ

เทคนิคการขายและ
เจรจาการคาบนเว็บ

การเผยแพร่เว็บไซต
e-commerce

3.การ
บริหาร
จัดการธุรกืจ

จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ใหประสบความสาเร็จ

การสงมอบสินคาและการ
รับประกันสินคา
การบริการและสนับสนุน
การขาย

การจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของไทย

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน
ความรู้
 แนวคิดและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 พื้นฐานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 แนวการดาเนินการในการเขาสูธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์
 ระบบการชาระเงินออนไลน
 ภาษี กับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
 Mind Mapping
 Diagram
 PMI

 หลักการทาโครงงานคอมพิวเตอร
 ประเภทโครงงานคอมพิ
หน่ววเตอร
ยที่ 1

พื้นฐานการ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม.
 มีเจตคติที่ดีต่อการนาเสนองาน
 มีความรับผิดชอบ์
 มีความรอบคอบ์
 มีความคิดสร้างสรรค
 มีคุณธรรมในการทางาน

ทักษะ/กระบวนการ
 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
 ทักษะการแสวงหาความรู้
 ทักษะการคิด
 ทักษะการแก้ปัญหา
 ทักษะชีวิต

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

ความรู้
 การประชาสัมพันธ์รานคา
 การประมูลสินคาออนไลน์
 เทคนิคการขายและเจรจาการคาบนเว็บ
 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับพาณชยอิเล็กทรอนิกส์

ภาระงาน/ชิ้นงาน
 Mind Mapping
 Diagram
 PMI
 การออกแบบประชาสัมพันธ
ร้านค้า

ทักษะ/กระบวนการ

หน่วยที่ 2
การออกแบบธุรกิจ

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม.
 มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบธุรกิจ์ecommerce
 มีความรับผิดชอบ์
 มีความรอบคอบ์
 มีความคิดสร้างสรรค
 มีคุณธรรมในการทางาน

 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
 ทักษะการแสวงหาความรู้
 ทักษะการคิด
 ทักษะการแก้ปัญหา
 ทักษะชีวิต


ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

ความรู้
 การบริหารธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ให

ประสบความสาเร็จ
 การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย
 การบริการและสนับสนุนการขาย
 การสงมอบสินคาและการรับประกันสินคา

ทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
 Mind Mapping
 Diagram
 PMI
 ใบงาน

หน่วยที่ 3 การสร้าง
และพัฒนางาน

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม.
 มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการธุรกิจ์
ecommerce
 มีความรับผิดชอบ์
 มีความรอบคอบ์
 มีความคิดสร้างสรรค
 มีคุณธรรมในการทางาน

 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
 ทักษะการแสวงหาความรู้
 ทักษะการคิด
 ทักษะการแก้ปัญหา
 ทักษะชีวิต


ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

ความรู้




ภาระงาน/ชิ้นงาน
 Mind Mapping
 Diagram
 PMI
 เว็บไซต์e-commerce

การออกแบบเว็บไซตe-commerce
การพัฒนาเว็บไซตe-commerce
การเผยแพร่เว็บไซตe-commerce


 การเผยแพร่ผลงานในระบบ์off line
 การเผยแพร่ผลงานในระบบ์off
หน่วยที่ 4 line
การนาเสนองาน

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม.
 มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ecommerc
 มีความรับผิดชอบ์
 มีความรอบคอบ์
 มีความคิแผนการวั
ดสร้างสรรคดและประเมินผล
 มีคุณธรรมในการทางาน

ทักษะ/กระบวนการ
 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
 ทักษะการแสวงหาความรู้
 ทักษะการคิด
 ทักษะการแก้ปัญหา
 ทักษะชีวิต


คะแนน
หน่วย หน่วยการ
ที่
เรียนรู้

1

2

3

4

ผลการเรียนรู้

ก่อน
กลาง
ภาค

หลัง
กลางภาค กลาง
ภาค

30

10

4

2

3

2. วิเคราะหเกี่ยวกับหลักการตลาดแบบออน
ไลนได้
3. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสได้
การ
4. ออกแบบการประชาสัมพันธรานคาและการ
ออกแบบ ประมูลสินคาออนไลน์ได้
ธุรกิจ
5. ออกแบบเทคนิคการขายและการประชา
สัมพันธของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได้
6. อธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได้
การบริหาร 7. ออกแบบวิธีการชําระเงินผานระบบอินเทอร
จัดการ
เน็ตได้
ธุรกิจ
8. จัดระบบการสงมอบและรับประกันสินคาได้

3

2

3

3

2

3

4

2

3

3

2

3

3

2

3

9. เขียนขั้นตอนในการการจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของไทยได้
การพัฒนา 10. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตพาณิชย
เว็บไซต์
อิเล็กทรอนิกสทั้งในประเทศและตางประเทศอย
างมีคุณธรรมโดยไมลอกเลียนผลงานของคนอื่น

พื้นฐาน
พาณิชน์
อิเล็กทรอ
นิกส์

1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ได้

30

ปลาย
ภาค
30

4

3

4

3

2

3

30

10

30

3

30

30

