รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3673501 ชื่อรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Information Systems for Retail Business Management

อาจารย์ผู้สอน
ดร.ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3673501 รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัด การธุ รกิ จ ค้ าปลี ก (Information Systems for Retail Business Management) จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใน
การจัด การเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่ าวให้ มี ค วามเป็ น มาตรฐาน ครบถ้ วน และถู ก ต้ อ งตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การค้าปลีกและการสนับสนุนการบริหารการค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศในการวางแผน
การบริหารงานการสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบ รับชําระค่าสินค้า การบริหารสินค้า การจัดทําสินค้าคง
คลัง และการควบคุม ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การจัดการฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจค้าปลีก
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ที่ ได้ จ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3673501 ชื่อรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Information Systems for Retail Business Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.รติญา นนธิราช
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ดร.ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์

ตอนเรียน A1,B1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
14 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษาเกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น การบริ ห ารการค้ า ปลี ก ให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการวางแผน การบริหารงาน
การสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบ รับชําระค่าสินค้า การบริหารสินค้า การจัดทําสินค้าคงคลัง และการ
ควบคุม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าปลีกและการสนับสนุนการบริหารการค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในการวางแผน การบริหารงานการสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบ รับชําระค่าสินค้า การ
บริหารสินค้า การจัดทําสินค้าคงคลัง และการควบคุม ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการ
กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การจัดการฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจค้าปลีก
Information technology for retail business and supporting retail business to
efficiency, information systems for planning, purchasing, checking, payment counter,
merchandise management, inventory and control, information technology for efficiently
distribution, database management for making hierarchical file systems and analysis
decision of consumer behavior in retail business.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การศึกษา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ ยนความคิ ด เพื่ อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การทํารายงานกลุ่ม พร้อมการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน
เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง
เหมาะสม
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3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ ยนความคิ ด เพื่ อวัดความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กําหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีก
ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญ หาตามสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
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 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่ อ สารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งปากเปล่ าและการเขี ย น พร้ อ มทั้ งเลื อ กใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
แนะนําเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความสําคัญของ
การศึกษาในรายวิชา
- บทที่ 1 ระบบข้อมูลและ
การจัดการโซ่อุปทาน
-ข้อมูลสําหรับการค้าปลีก
-ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ได้
จากการจัดการโซ่อุปทาน
-การเตรียมการเพื่อให้สินค้ามี
ขายอยู่ตลอดเวลา
-การเคลื่อนย้ายของข้อมูล
สารสนเทศ
บทที่ 2 เทคโนโลยีในธุรกิจค้า
ปลีก
-เทคโนโลยีงานคลังสินค้า
-ระบบคอมพิวเตอร์
-เครือข่ายโทรคมนาคม
-เทคโนโลยีไร้สาย

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับระบบข้อมูลและการจัดการโซ่อุปทาน
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูลและ
การจัดการโซ่อุปทาน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1
ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

1

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
-ระบบจัดการฐานข้อมูล
-รหัสสากล
-อินเทอร์เน็ต
-ระบบรหัสแท่ง
-ระบบบ่งชี้ผ่านคลื่นวิทยุ
-ซอฟต์แวร์จัดการคลังสินค้า
-โปรแกรมบริหารร้านค้า
ปลีก
-เทคโนโลยีอัตโนมัติ
-คลาวคอมพิวติ้ง
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใน
ธุรกิจค้าปลีกได้
บทที่ 3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
-ความหมายของระบบ
สารสนเทศ
-ความหมายของข้อมูลและ
สารสนเทศ
-ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก

2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน
ธุรกิจค้าปลีก

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

2

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ
-ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศ
-ผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
กรณีศึกษา เกีย่ วกับระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
บทที่ 4 องค์การและระบบ
สารสนเทศ
-องค์การและระบบ
สารสนเทศ
-ระดับการจัดการภายใน
องค์การ
-โครงสร้างของานด้าน
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การและระบบสารสนเทศ
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เรื่อง
องค์การและระบบสารสนเทศ

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

2

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

2

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

3. ใบงานเกี่ยวกับ
กรณีศึกษาองค์การ
และระบบสารสนเทศ

-บุคลากรในหน่วยงาน
สารสนเทศ
-ความสัมพันธ์ของการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ
และแผนกลยุทธ์ขององค์การ
Learning Outcome
ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
กรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์การและ
ระบบสารสนเทศ
5

บทที่ 5 ระบบบ่งชี้อัตโนมัตแิ ละ
ระบบรหัสแท่ง
-สาเหตุที่ใช้รหัสบ่งชี้
อัตโนมัติ
-รหัสแท่ง
-รหัสทีส่ ามารถอ่านได้ด้วย
ตาเปล่า
-เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด
-รหัสบ่งชี้ที่ใช้ตรวจสอบ
ลักษณะเฉพาะบุคคล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับระบบบ่งชี้อัตโนมัติและระบบรหัสแท่ง

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีศึกษา ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อการสอน
1. เอกสารเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับระบบ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์

2

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

-เทคโนโลยีการบ่งชี้ผ่าน
คลื่นวิทยุ
6

บทที่ 6 ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
-การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
-บริการอินเทอร์เน็ตผ่านใย
แก้วนําแสง
-อินเทอร์เน็ตสําหรับธุรกิจ
-อินเทอร์เน็ตสําหรับธุรกิจ
ขนาดเล็ก
-การบริการผ่านคลาวน์
-การเพิ่มมูลค่าการบริหาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
กรณีศึกษา ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

7

บทที่ 7 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศใน
องค์การ
-ระบบคอมพิวเตอร์
-การแสดงข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์
-ประเภทของเครื่อง
คอมพิวเตอร์
-แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-การจัดการทรัพยากร
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
-ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
-การจัดการทรัพยากร
ซอฟต์แวร์
บทที่ 8 การจัดการข้อมูล
-ฐานข้อมูลกับการจัดการ
ข้อมูล
-โครงสร้างข้อมูล
-วิธีการประมวลผล
-ระบบการจัดการฐานข้อมูล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
2. ให้นักศึกษาดูวิดีโอเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศใน
องค์การ

สื่อการสอน
1. เอกสารเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีโอเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ในองค์การ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการข้อมูล

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก

8

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1
ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

2

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-การออกแบบฐานข้อมูล
-การบริหารระบบฐานข้อมูล
-แนวโน้มฐานข้อมูล
9

บทที่ 9 ระบบขายหน้าร้าน
-ระบบขายหน้าร้าน
-ชุดขายหน้าร้านแบบชิ้น
เดียว
-เครื่องคอมพิวเตอร์
-เครื่องเก็บเงินไฟฟ้า
-เครื่องพิมพ์รหัสแท่ง
-เครื่องอ่านรหัสแท่ง
-อุปกรณ์ประกอบในระบบ
ขายหน้าร้าน
-ระบบซอฟต์แวร์ขายหน้า
ร้าน
-ซอฟต์แวร์ระบบหน้าร้าน
และหลังร้าน
-การเลือกซื้อโปรแกรมหน้า
ร้าน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์วิธีการจัด
หมวดหมู่สินค้า กรณีศึกษาการจัดการ
ข้อมูล

2. สื่อการสอน Power
point
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการข้อมูล

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขายหน้าร้าน
2. ดูวิดีโอเกี่ยวกับการระบบขายหน้าร้าน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีทัศน์ เรื่องระบบ
ขายหน้าร้าน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

10

บทที่ 10 ตราสารแทนเงิน
สด
-การชําระเงินในร้านค้าปลีก
-การบริการเครือข่าย
รวบรวมข้อมูลของสถาบัน
การเงิน
-เครื่องอ่านบัตรเครดิต
-การแปลงสมาร์ทโฟนเป็น
เครื่องอ่านบัตรเครดิต
-เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิต
-เครื่องตรวจธนบัตรปลอม
-เครื่องนับธนบัตร
-เครื่องนับคัดธนบัตร
-เครื่องนับเหรียญ
-เครื่องนับแยกเหรียญ
-เครื่องห่อเหรียญ
ปลีก
- ความหมายของการบริการ
- ลักษณะของการให้บริการ
ลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับตราสารแทนเงินสด

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
2
ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point

2

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

- ปัจจัยทีส่ ําคัญในการบริการ
ลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก
- ประเภทการบริการลูกค้าใน
ธุรกิจค้าปลีก
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพใน
งานบริการในสายตาของลูกค้า
11

บทที่ 11 ซอฟต์แวร์การค้า
ปลีก
-ซอฟต์แวร์การจัดการค้า
ปลีก
-การจัดการค้าปลีกวีเอไอ
เอสทูเคเอนเตอร์ไพรส์
-การจัดการค้าปลีกชุด
พาณิชย์แอสซิส คอร์นเนอร์สโตน
-การจัดการค้าปลีกแชพสโตร์
-การจัดการค้าปลีกของ เจดีเอ
-การจัดการค้าปลีกของเนทซันเต

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับซอฟต์แวร์การค้า
ปลีก

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

12

บทที่ 11 ซอฟต์แวร์การค้า
ปลีก
-การจัดการค้าปลีกของ
ไมครอสเทรดวินด์
-การจัดการค้าปลีกเซเรรันท์
-การจัดการค้าปลีกอินฟอร์
แอลเอ็น
-การจัดการค้าปลีกซิสโปร
-ระบบค้าปลีกของเอปิคอร์
-ระบบค้าปลีกของออราเคิล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการค้าปลีกของ
ไมครอสเทรดวินด์
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง
การจัดการค้าปลีกของ
ไมครอสเทรดวินด์

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
การจัดการค้าปลีกของ
ไมครอสเทรดวินด์
กรณีศึกษา ร้านค้า
ปลีก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก

13

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การ
จัดการค้าปลีกของไมครอสเทรด
วินด์
บทที่ 12 กฎหมาย จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
2
ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

2

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

19

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-รูปแบบการกระทาความผิดทาง
คอมพิวเตอร์
-การรักษาความปลอดภัยในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-แนวโน้มการรักษาความ
ปลอดภัยในอนาคต
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
กรณีศึกษากฎหมาย จริยธรรม
และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14

บทที่ 13 การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
-ความหมายของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัย
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมาย
จริยธรรม และความ
ปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-คุณลักษณของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
-ประเภทของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

15

บทที่ 14 การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
-ขอบเขตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
-กลไกหลักของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
-การประยุกต์ใช้งานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
-ประโยชน์และข้อจํากัดของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-ความท้าทายของการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ให้นักศึกษาดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีโอเรื่องการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับขอบเขตของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. สื่อการสอน Power
point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

2

ดร.ยุทธภูมิ
ภู่ไพบูลย์

21

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

-การพาณิชย์โดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่
-ระบบการชําระเงินของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-ความปลอดภัยในการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
การนําเสนอผลงาน
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์

22
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. การเข้าชั้นเรียน /
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย

ผลการเรียนรู้
1.3,2.2,2.3

2. แบบฝึกหัด/ กิจกรรม 1.3,2.2,2.3,3.1,
/ งานที่ได้รับมอบหมาย 3.2,4.3,5.1,5.4

3 .ใ บ ง า น แ ล ะ ก า ร 1.3,2.2,2.3,3.1,
3.2,4.3,5.1,5.4

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ประเมิน
1. ประเมิ น จากการตรงเวลา 1-15
5%
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น
เรีย น การส่ งงานตามกํ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลา 1-15
5%
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น
เรี ย น การส่ งงานตามกํ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้ า ที่ ที่ ได้ รับ มอบหมาย
รายกลุ่มและบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรม
ต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษา
ฝึ ก ปฏิบั ติ ทั้ งในห้ องเรียนและ
นอกห้ อ งเรี ย น ต้ อ งมี ค วาม
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นําผลงาน
ของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตนเช่ น
แบบฝึกหัดทบทวน
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นการ
อภิปรายกลุ่ม
5. ประเมิ น จากพฤติ ก รรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วม
ใน กิ จ ก ร ร ม ใน ห้ อ ง เรี ย น
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
30%
1. ประเมิ น จากการตรงเวลา 1-14
15
23
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

นําเสนอ

4. สอบปลายภาค

1.3,2.2,2.3,3.1,
3.2,4.3,5.1,5.4

วิธีการประเมินผล
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น
เรี ย น การส่ งงานตามกํ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน
5. ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
ผลงาน (กลุ่ ม ) หน้ า ชั้ น เรี ย น
การเป็นผู้นําและผู้ตามในการ
อภิ ป รายซั ก ถาม ตลอดจนมี
ความคิ ด ริเริ่ม สร้างสรรค์ แ ละ
สามารถแก้ไขปัญหา
6. ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น
เทคนิ ค การนํ า เสนอโดยการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัยและแบบอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ประเมิน

16

40%

24
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
นคเรศ ณ พัทลุง. (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย
3.2 หนังสือ/วารสารทางด้านการตลาดและขาย
3.3 เว็บไซต์สํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
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