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คํานํา
รายวิ ช าธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Retailing Business) รหั ส วิ ช า 3671301 เป็ น การจั ด ทํ า
รายละเอียดประกอบรายวิชาธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้การทําธุรกิจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ยึดหลักการความเชื่อมโยงความสอดคล้อง และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ รูปแบบและจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การพยากรณ์สถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการค้า
ปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ การวางแผนและสร้างธุรกิจจําลอง การจัดทํารายงาน และการ
นําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 3671301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
(ภาษาอังกฤษ) E-Retailing Business
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง
(2) ดร.สุชาดา คุ้มสลุด

ตอนเรียน A1
ตอนเรียน B1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จดั ทํา
16 พฤศจิกายน 2561
9.2 วันที่ปรับปรุง
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เข้าใจบทบาทสําคัญ เทคโนโลยีค อมพิวเตอร์และอิ นเทอร์เน็ตกับทํ าธุรกิ จค้ าปลีกแนวคิดของ
อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา และแนวทางแก้ ไขของกรณี ศึ ก ษาด้ านการพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์กลยุทธ์เว็บไซต์ออนไลน์ สรุปหลักการการตลาด การชําระเงิน การโฆษณา
ความปลอดภัยข้อมูล และการประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง ธุรกิจออนไลน์
3) มีความตระหนักถึงระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลในการทําธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4) มีทักษะการปฏิบัติโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าจริงเชิงสร้างสรรค์ จนเกิดความชํานาญ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ธุร กิ จ ค้ าปลี ก อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Retailing) โดยยึ ด หลั ก การความเชื่ อ มโยงความสอดคล้ อ ง และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ รูปแบบและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของการ ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การ
พยากรณ์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ การ
วางแผนและสร้างธุรกิจจําลอง การจัดทํารายงาน และการนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Electronic retailing business (E-Retailing) based on the principle of consistency and
the relationship of composition, type and ethics in E-Retailing business, forecasting and
domestic and international trend changing of E-Retailing business, planning and creating
business model, report writing and presentation using information technology
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมเพื่อทดแทน 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
75 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 มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้ นั กศึ กษามีระเบี ย บวินัย โดยเน้ น การเข้าชั้น เรียน การแต่ งกายตามระเบี 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
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
 2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
6

มคอ. 3
 2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก รวมทั้ง
มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
(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 มีความสามารถในการสืบค้น จําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญ หาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง
เหมาะสม
 3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ วั ด ความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กําหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานทางด้านธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้
อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดงภาวะ
ผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
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 มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจ
5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้
 5.1.3 มีความสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการ
นําเสนองานต่อกลุ่มบุคคลทีแ่ ตกต่างได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 ความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
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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
หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
ที่
Outcome
ชัว่ โมง
4
1
แนะนําบทเรียนและรายละเอียด
ในการจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และเกณฑ์การ
วัดผล แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
- ความหมายของการค้าปลีก
- ประเภทของธุรกิจค้าปลีก
2

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบของ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
- ปัญหาภายในในการดําเนินงาน
ของธุรกิจค้าปลีก
- ปัญหาภายนอกในการดําเนินงาน
ของธุรกิจค้าปลีก

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับความหมายของการค้าปลีก
และรูปแบบของธุรกิจค้าปลีก

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับ
ความหมายของการค้า
ปลีก และรูปแบบของ
ธุรกิจค้าปลีก

1

(1) (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบของการจัดการธุรกิจค้าปลีก
และปัญหาภายในและภายนอกในการดําเนินงานของธุรกิจค้าปลีก

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อรูปแบบของ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
และปัญหาภายในและ
ภายนอกในการดําเนินงาน

1

(1) (2)

10

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
ชัว่ โมง
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อรูปแบบของการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก และปัญหา
ภายในและภายนอกในการดําเนิน
ธุรกิจค้าปลีก
4
การวิเคราะห์การจัดโครงสร้าง
ของธุรกิจ
- โครงสร้างแนวราบ
- โครงสร้างแนวติ่ง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ในการ
เลือกปัจจัยที่ใช้ประกอบในการ
เลือกทําเลที่ตั้ง

4

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
- ทฤษฎีสําหรับการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค
- แบบจําลองการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ของธุรกิจค้าปลีก

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ใบงานเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับ
โครงสร้างของธุรกิจทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ง

2

(1) (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ใบงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค

2

(1) (2)
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สัปดาห์
ที่

5

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เรื่อง
การเลือกทําเลที่ดี และไม่ดี
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
-ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
- กระบวนการตัดสินใจซื้อ
-ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ประเภท และประโยชน์ของร้านค้า
ปลีกไม่มีหน้าร้าน
การดําเนินธุรกิจค้าปลีกใน
รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ความหมายและความสําคัญของ
การใช้อินเทอร์เน็ตในการทําธุรกิจ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
- ประเภทของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
- การประยุกต์ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในงานธุรกิจค้าปลีก

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
3. ใบงานเกี่ยวกับปัจจัยสําคัญทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับปัจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค

3

(1) (2)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ใบงานเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับ
แบบจําลองการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค

1

(1) (2)

12

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
ชัว่ โมง
ที่
Outcome
4
7
การดําเนินธุรกิจค้าปลีกใน
รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ออมนิ-ชาแนล (OmniChannel)
- การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกไทย
เพื่อก้าวเข้าสู่ Omni-Channel
- ประโยชน์ของ Omni-Channel

8

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การ
ประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในงานธุรกิจค้าปลีก
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- ความหมายของจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
- องค์ประกอบของจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
- จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- ประโยชน์ของการดําเนินธุรกิจ
ของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- ปัญหาทางจริยธรรมด้านดําเนิน
ธุรกิจของการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ใบงานเกี่ยวกับออมนิ-ชาแนล
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับออมนิชาแนล

1

(1) (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

3

(1) (2)

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

9

10

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
ชัว่ โมง
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา
ทางจริยธรรมด้านดําเนินธุรกิจของ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
4
การพยากรณ์สถานการณ์การค้า
ปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- ความหมายพยากรณ์
- ประเภทของการพยากรณ์
- การพยากรณ์สถานการณ์การค้า
ปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์การค้า
ปลีกอิเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถพยากรณ์
สถานการณ์การค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์ได้
โครงสร้างพื้นฐานของ
อิเล็กทรอนิกส์
- ประเภทของเครือข่าย
- อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ต
- เวิลด์ไวด์เว็บ
- แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

4

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของธุรกิจ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

3

(1) (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ
อิเล็กทรอนิกส์
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point

2,3

(1) (2)

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

12

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
ชัว่ โมง
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจในโครงสร้าง
พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถนําประเภทเครือข่ายต่างๆ
ไปปรับใช้ได้
4
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- ขั้นตอนการออกแบบ
แอพพลิเคชั่นสําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
- การวางแผนงานแอพพลิเคชั่น
สําหรับการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถออกแบบ
แอพพลิเคชั่นสําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์ได้
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. ใบงานเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานของ
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาออกแบบแอพพลิเคชั่นสําหรับการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับการ
ออกแบบแอพพลิเคชั่น
สําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์

4

(1) (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point

4

(1) (2)

15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
ชัว่ โมง
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถพัฒนา
แอพพลิเคชั่นสําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์ได้
4
การโฆษณาและการตลาดสําหรับ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- การโฆษณาและการตลาดสําหรับ
เวิลด์ไวด์เว็บ
- การโฆษณาและการตลาดสําหรับ
แอพพลิเคชั่น
- การโฆษณาและการตลาดสําหรับ
ช่องทางโซเชียลมีเดีย

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาจัดทําการโฆษณาและการตลาดสําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. ใบงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น
สําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเกี่ยวกับจัดทํา
การโฆษณาและการตลาด
สําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับชําระเงินสําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การ
โฆษณาและการตลาดสําหรับ
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ และ
นําไปปรับใช้ได้
14

ระบบการชําระเงินสําหรับการค้า
ปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- ประเภทของระบบการชําระเงิน
สําหรับการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
- การรักษาความปลอดภัยใน
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

4

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

(1) (2)

2,3,4

(1) (2)

16

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
ชัว่ โมง
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการ
ชําระเงินสําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
4
การจัดทํารายงาน และนําเสนอ
ผลงานจากการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
- การจัดทํารายงานการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
- การนําเสนอผลงานด้วย
เทคโนโลยี
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงาน
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

(1) (2)

3. ใบงานเกี่ยวกับชําระเงิน
สําหรับการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาจัดทํารายงานการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ และนําเสนอผลงาน
ด้วยเทคโนโลยี
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อการสอน Power
point
3. รายงานการค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์ และ
นําเสนอผลงานด้วย
เทคโนโลยี
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การประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน/ (1.1.1) (1.1.2)
การตรงต่อเวลา/ (1.1.3)
การแต่งกาย

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย

(1.1.1)
(1.1.3)
(2.1.3)
(3.1.1)
(3.1.3)
(4.1.2)
(5.1.3)

(1.1.2)
(2.1.2)
(2.1.4)
(3.1.2)
(4.1.1)
(5.1.1)
(5.1.4)

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. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
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
กิจกรรมที่
3 .ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ก ร ณี ศึ ก ษ า /
ข่ า ว ส า ร จ า ก
เว็บไซต์

ผลการเรียนรู้
(1.1.1)
(1.1.3)
(2.1.3)
(3.1.1)
(3.1.3)
(4.1.2)
(5.1.3)

(1.1.2)
(2.1.2)
(2.1.4)
(3.1.2)
(4.1.1)
(5.1.1)
(5.1.4)

4. รายงานและการ (1.1.1) (1.1.2)
(1.1.3) (2.1.2)
นําเสนอ
(2.1.3) (2.1.4)
(3.1.1) (3.1.2)
(3.1.3) (4.1.1)
(4.1.2) (5.1.1)
(5.1.3) (5.1.4)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
15%
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. 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
วิธีการประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
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
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

(2.1.2) (2.1.3)
(2.1.4) (3.1.1)
(3.1.2) (3.1.3)

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบ
อัตนัย
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40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง และ ดร.สุชาดา คุ้มสลุด. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาธุรกิจ
ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์. 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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