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รหัสวิชา 3672302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
(ภาษาอังกฤษ) Store and Non-store Retail Business

อาจารย์ผู้สอน
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คํานํา
รายวิชาธุรกิจค้ าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน (Store and Non-store Retail Business)
รหัสวิชา 3672302 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีประเภทของร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน การเลือกทําเลที่ตั้งร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน
รูปแบบร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน พฤติกรรมลูกค้า ความแตกต่างระหว่างธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจค้า
ปลีก โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3672302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มหี น้าร้าน
(ภาษาอังกฤษ) Store and Non-store Retail Business
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์รติญา นนธิราช
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์รติญา นนธิราช ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จดั ทํา
8 ธันวาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบประเภทของร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน การเลือกทําเล
ที่ตั้งร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน รูปแบบร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน พฤติกรรมลูกค้า ความแตกต่างระหว่าง
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้า
ร้าน
2. เพื่อเรียนรูผ้ ลกระทบของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านที่มีต่อประชาชนทั่วไป
การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่กลุ่มคนต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ผลกระทบของร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
4. เพื่อการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง ด้วยการสร้างงานเองขึ้นมาใหม่เพื่อประโยชน์สุขต่อ
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประเภทของร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน การเลือกทําเลที่ตั้งร้านค้าปลีกแบบมีหน้า
ร้าน รูปแบบร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน พฤติกรรมลูกค้า ความแตกต่างระหว่างธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน
และไม่มีหน้าร้าน ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
The type of store and non-store retail business, choosing a retail store location, nonstore retail format, consumer behavior, difference between store and non-store retail
business, trends in store and non-store retail business.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มีฝึกปฏิบัติ

90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน มี
การนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรทางวิชาการและวิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝั งให้ นั กศึกษามี ระเบี ย บวินัย โดยเน้ น การเข้าชั้ น เรียน การแต่งกายตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่
นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการ
จัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ วั ด ความเข้ าใจและ
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 เพื่อ
วัดความเข้าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
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(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ วั ด ความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กําหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานทางด้านธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน
และไม่มีหน้าร้าน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้
อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน เพื่อ
ดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นํา ผู้ตามในการอภิปราย
ซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และ
การทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กําหนดให้นักศึ กษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1

แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการจัดการ
เรียนการสอน หนังสือเรียน และเกณฑ์การวัดผล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้า
ร้านและไม่มีหน้าร้าน
-ความหมายของการค้าปลีก
-รูปแบบของการค้าปลีกแบบดั้งเดิม
-รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แบบมีหน้า
ร้าน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. นักศึกษาทําใบงานเกี่ยวกับความหมายของ
การค้าปลีก รูปแบบของ การค้าปลีกแบบดั้งเดิม
และรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แบบมีหน้า
ร้าน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับความหมายของ
การค้าปลีก รูปแบบของ การค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม
และรูปแบบของธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่แบบมีหน้าร้าน

1

อาจารย์รติญา
นนธิราช

2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้า
ร้านและไม่มีหน้าร้าน
-มูลค่าของการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย
-การพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์แบบสมบูรณ์และ
แบบบางส่วน
-ลักษณะพิเศษ 7 ประการของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
-ประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. นักศึกษาทําใบงานเกี่ยวกับมูลค่าของการขาย
สินค้าออนไลน์ในประเทศไทย การพาณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์แบบสมบูรณ์และแบบบางส่วน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานประเภทของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

1

อาจารย์รติญา
นนธิราช
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ประเด็นปัจจัยที่ใช้ประกอบในการเลือกทําเลที่ตั้ง
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานปัจจัยที่ใช้ประกอบการ
เลือกทําเลที่ตั้ง

2

อาจารย์รติญา
นนธิราช

3

สื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย 1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน

2

อาจารย์รติญา
นนธิราช

-ผลประโยชน์และอุปสรรคของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
-รูปแบบของการแสวงหารายได้
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์รูปแบบการค้าแบบไม่
มีหน้าร้าน มูลค่าของการขายสินค้าออนไลน์ใน
ประเทศไทย และผลประโยชน์และอุปสรรคของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3

การเลือกทําเลที่ตั้งร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน
- ความหมายของทําเลที่ตั้งร้านค้าปลีก
-ปัจจัยที่ใช้ประกอบการเลือกทําเลที่ตั้ง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ในการเลือกปัจจัยที่ใช้
ประกอบในการเลือกทําเลที่ตั้ง

4

การเลือกทําเลที่ตั้งร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน
-ลักษณะทําเลที่ตั้งที่ดี
-ลักษณะทําเลที่ตั้งที่ไม่ดี
-การคัดเลือกทําเลที่ตั้ง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

รูปแบบร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน
-ความหมายของร้านค้าปลีกแบบไม่มีร้าน
-ประเภทของร้านค้าปลีกไม่มีหน้าร้าน
-ประโยชน์ของการเปิดร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้า
ร้าน

พฤติกรรมผู้บริโภค
-ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
-แบบจําลองการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แบบจําลองการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่องประเภท
ของร้านค้าปลีกไม่มีหน้าร้าน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนเรื่องประโยชน์
ของการเปิดร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับประโยชน์ของ
การเปิดร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้า
ร้าน

3

อาจารย์รติญา
นนธิราช

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับแบบจําลอง
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

1

อาจารย์รติญา
นนธิราช

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเภท และ
ประโยชน์ของร้านค้าปลีกไม่มีหน้าร้าน
6

สื่อการสอน

2. สื่อการสอน Power point
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง 3. ใบงานเกี่ยวกับการคัดเลือก
ทําเลที่ตั้ง
การเลือกทําเลที่ดี และไม่ดี
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เรื่องการเลือกทําเลที่ดี
และไม่ดี

5

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
พฤติกรรมผู้บริโภค (ต่อ)
-ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค
- กระบวนการตัดสินใจซื้อ
-ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ

จํานวน
ชั่วโมง

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้า
ร้านและไม่มีหน้าร้าน
-ลักษณะของการค้าปลีก
-ประเภทของการค้าปลีก
-การค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน
-สภาพการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้า
ร้านและไม่มีหน้าร้าน
-การสร้างแบรนด์ออนไลน์
-การสร้างรายชื่ออีเมล์ลูกค้า

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เกี่ยวกับปัจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ

1

อาจารย์รติญา
นนธิราช

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
การตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับการค้าปลีกแบบ
ไม่มีหน้าร้าน

3

อาจารย์รติญา
นนธิราช

3

สื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย 1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน

3

อาจารย์รติญา
นนธิราช

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพการตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย
9

สื่อการสอน

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่องการสร้าง
แบรนด์ออนไลน์
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริม
การขายออนไลน์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา แนวโน้มของ
ธุรกิจการค้าปลีก
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับเป้าหมายการใช้
โซเซียลมีเดียเพื่อการตลาด

3

สื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย 1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน

-รูปแบบของข้อมูลผ่านทางอีเมล์ของธุรกิจ
-การวัดผลสําเร็จของการตลาดผ่านอีเมล์
-การเป็นผู้สนับสนุนเว็บไซต์
-การโฆษณา
-การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
-การส่งเสริมการขายออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

อาจารย์รติญา
นนธิราช

4

อาจารย์รติญา
นนธิราช

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การสร้างแบรนด์
ออนไลน์
10

แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
-แนวโน้มของธุรกิจการค้าปลีก
-ประเภทของโชเชียบมีเดีย
-เป้าหมายการใช้โซเซียลมีเดียเพื่อการตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ
การค้าปลีก

11

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจแบบมีหน้า
ร้านและไม่มีหน้าร้าน
-ระบบสารสนเทศธุรกิจค้าปลีก

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจแบบมีหน้า
ร้านและไม่มีหน้าร้าน
-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์
(E-CRM)
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

4

อาจารย์รติญา
นนธิราช

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
แบบออนไลน์
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์

4

อาจารย์รติญา
นนธิราช

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

13

สื่อการสอน

2. สื่อการสอน Power point
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ระบบ
3. ใบงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศธุรกิจค้าปลีก
สารสนเทศธุรกิจค้าปลีก
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบสารสนเทศธุรกิจ
ค้าปลีก

12

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

14

กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- รูปแบบการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
- การรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวโน้มการรักษาความปลอดภัยในอนาคต

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

อาจารย์รติญา
นนธิราช

15

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจค้าปลีก
- ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ
- องค์ประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจ
- จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจค้าปลีก
- ประโยชน์ของการดําเนินธุรกิจค้าปลีกอย่างมี
จริยธรรม
- ปัญหาทางจริยธรรม ด้านการค้าปลีก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจค้าปลีก
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและ
ไม่มีหน้าร้าน
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีก

5

อาจารย์รติญา
นนธิราช

การนําเสนอผลงาน

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีก
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การประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน/ 1.1.3
การตรงต่อเวลา/
การแต่งกาย

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
10%
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
วิธีการประเมินผล

1.1.3, 2.1.1, 2.1.3 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
3.1.3, 4.1.3, 5.1.3 นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
5.1.4
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน เพื่ อ วั ด ความ
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม

1-15

15%
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
15%
3 .ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ 1.1.3, 2.1.1, 2.1.3 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
ก ร ณี ศึ ก ษ า / 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3 นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ข่ า ว ส า ร จ า ก 5.1.4
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
เว็บไซต์
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3 . ป ระ เมิ น จ าก ก ารวิ เ ค ราะ ห์
กรณี ศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

4. รายงานและการ 1.1.3, 2.1.1, 2.1.3 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
3.1.3, 4.1.3, 5.1.3 นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
นําเสนอ
5.1.4
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

1-14
15

20%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ่ม ) หน้ าชั้นเรียน การเป็ นผู้ นํ า
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก าร นํ า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช้
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5. สอบปลายภาค

2.1.1, 2.1.3
3.1.3

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบ
อัตนัย
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40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
รติญา นนธิราช. (2561). ธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและไม่มีร้าน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2556). E-Commer5ce และ Online Marketing. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
- พรบ. ว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์
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