มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653003

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business Management

2. รหัสและชื่อรายวิชา
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ดร.ณัฏฐา ผิวมา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 5
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน้้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 มิถุนายน 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมา องค์ประกอบที่ส้าคัญ และแนวคิดของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดท้าสื่อการน้าเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณา จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส้าหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน้าไปประกอบอาชีพ และน้าไปใช้ในการด้าเนิน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ทเี่ ป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการน้าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ใน
งานธุรกิจด้านต่าง ๆ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความส้าคัญ ความเป็นมา และแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่ส้าคัญของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน
อัจฉริยะทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร การวางแผน
แนวทาง ข้อจ้ากัดและกลยุทธ์ ในการด้าเนินการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานและ
แนวโน้มของ ธุร กิจการค้าบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม เทคนิคการขาย จัดท้าสื่อการ
น้าเสนอเพื่อการ ประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณา จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
Study importance, background and concept of electronic business concept. The
necessary components include Customer Relationship Management (CRM), Supply
Chain Management (SCM), Business Intelligence (BI), Electronic Commerce (ecommerce), and Enterprise Resource Planning (ERP). The course also covers the
limitation and strategic planning in the development of electronic business models,
foundations and trends of trading on the internet and social network, sale
techniques, public relations or advertisement, code of conduct and electronic
business laws.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วย
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ตนเอง
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ ฝึกปฏิบัตงิ าน 30 ชั่วโมงต่อ การศึกษาด้วย
ภาคการศึกษา
จ้าเป็นโดยพิจารณา ภาคการศึกษา ทั้งนี้
ตนเอง 75 ชั่วโมง
จากผลการประเมิน อาจารย์ผู้สอนจะจัดชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ เพื่อการให้ค้าแนะน้า หรือ
ของนักศึกษาหลัง
ค้าปรึกษาเกี่ยวกับงานกลุ่ม
การสอบระหว่าง
ที่มอบหมายให้ไปค้นคว้า
ภาคเรียน
เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่ม
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้ค้าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชม.ต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทัง้ เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ให้ท้าโครงงาน หรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาท้า
เป็นกลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ท้าโครงงาน โดยการพูดคุยกั บ
นักศึกษาเน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตน
และความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความซื่อสัตย์
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาทีเ่ กิดระหว่างการทดลองใช้วิธีการสอนในข้อ (2) ข้างต้น
ว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์
หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช้านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา
อภิป รายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท้ างานกลุ่ม การน้าเสนอรายงาน และการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
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2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
(2) น้าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) วิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และ ขัดแย้งประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้แ ละทักษะกับการแก้ไ ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไ ด้อย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาท้ารายงานที่ก้าหนดโดยใช้ความรูว้ ิชานี้ และน้าเสนอผลงานในรูปของ
การอภิปรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อ สารกับกลุ่ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ้านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทัง้ ในบทบาทของผู้น้า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท้างาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น้าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้รเิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทงั้ ของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ให้ท้าโครงการร่วมกันเป็นกลุม่ โดยเน้นความรูท้ ี่เรียนในวิชากับปัญหาที่ก้าหนด
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรือ่ งต่าง ๆ
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ้าเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างท้าการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก้าหนด
(2) ประเมินรายงานที่น้าเสนอและพฤติกรรมการท้างานเป็นทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การท้างานส่ง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะน้าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท้า
รายงานโดยเน้นการน้าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ น้าเสนอโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดท้ารายงาน
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

1

- แนะน้าเนื้อหารายวิชาและ
วิธีการเรียนการสอนชี้แจง
รายละเอียดเนือ้ หาวิชาทั้ง
ภาคปฏิบัติ และทฤษฎี
- ความรู้ด้านธุรกิจ

4

2

ความส้าคัญของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

4

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
อาจารย์ผู้สอนแนะน้าตัว ดร.ณัฏฐา ผิวมา
และอธิบายเนือ้ หา
รายวิชา จุดประสงค์
และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน้า
หนังสือ และ website
เพิ่มเติม
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่างงาน
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. แบบฝึกหัด

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

5

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3

ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์

4

4

การจัดการระบบโซ่อปุ ทาน

4

5

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1)

4

6

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2)

4

7

สอบกลางภาค

4

8

ระบบการช้าระเงินบน
อินเตอร์เน็ต (1)

4

9

ร ะ บ บ ก า ร ช้ า ร ะ เ งิ น บ น
อินเตอร์เน็ต (2)

4

10

การวางแผนธุรกิจ

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่างงาน
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
3. แบบฝึกหัด
ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
3. ส่งงานชิ้นที่ 1
การทดสอบทฤษฎีและ
ปฏิบัติ (30 %)
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
1. ผู้สอนบรรยาย และ
น้าเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ตั้งค้าถาม เพื่อตอบ
ข้อซักถามร่วมกัน
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
2.อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องการเขียน
แผนธุรกิจ

มคอ.3
ผู้สอน
ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา
ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา
ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

6

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

11

การวางแผนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(1)

4

12

การวางแผนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(2)

4

13

ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ (1)

4

มคอ.3
ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
3. นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการเขียน
proposal ของแผน
ธุรกิจ
4. ท้าค้าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
1. บรรยายประกอบสื่อ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
การสอนPowerPoint
2.อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องกลยุทธ์ต่าง
ๆ ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3. ท้าค้าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
1. บรรยายประกอบสื่อ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
การสอนPowerPoint
2.อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายและ
ซักถามเรื่องกลยุทธ์ต่าง
ๆ ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3. ท้าค้าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
1. บรรยายประกอบสื่อ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
การสอน PowerPoint
2.อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกัน อภิปรายและ
ซักถามเรื่องผลกระทบ
ด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบ
สารสนเทศ
3. ท้าค้าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน

7

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

ผลกระทบด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ (2)

4

15

- สรุปเนื้อหาทั้งหมด
- นักศึกษาน้าเสนอผลงาน
สอบปลายภาค

4

16

4

มคอ.3
ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
1. บรรยายประกอบสื่อ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
การสอน PowerPoint
2.อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกัน อภิปรายและ
ซักถามเรื่องผลกระทบ
ด้านจริยธรรมและ
สังคมของระบบ
สารสนเทศ
3. ท้าค้าถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
นักศึกษาน้าเสนอผลงาน ดร.ณัฏฐา ผิวมา
(20%)
การทดสอบแบบอัตนัย ดร.ณัฏฐา ผิวมา
(30 %)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.

คุณธรรม จริยธรรม
- ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และ
คุ ณ ธร ร ม จ ริ ย ธร ร ม
เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์
สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
ก้าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

5

8

สัปดาห์ที่
ประเมิน

มคอ.3
สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จาก แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจาก
การสอบระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจาก
การสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจาก
การน้าเสนอโครงงาน

1-15

10

7

30

16

30

1-15

20

1. วัดและประเมินจาก
การน้าเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษา
2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุม่
ของผู้เรียน

1-15

5

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

2.

ความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีในเนื้อหาที่ศึกษา
- เข้ า ใจและสามารถน้ า
ควา ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ไ ป
ประยุกต์ใช้งานได้
- ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิชาการของการจัดการ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3.

4.

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
2. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
3. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น้าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม

9

กิจกรรมที่

5.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

มคอ.3
สัดส่วนของการ
ประเมินผล

2. มีความรับผิดชอบในการ
กระท้าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
3. สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทงั้ ส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของ
ตนเองและของกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เหมาะสมพัฒนาทักษะ
ในการคิดและวิเคราะห์โจทย์
แบบฝึกหัด
- พัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ทางด้านซอฟต์แวร์
- พัฒนาทักษะในการ
น้าเสนอรายงานโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการ
สื่อสารทัง้ การพูด การฟัง
การแปล การเขียน โดยการ
ท้ารายงานและน้าเสนอใน
ชั้นเรียน

10

มคอ.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
เศรษฐชัย ชัยสนิท. (2548). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น. กรุงเทพฯ.
วังอักษร
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กิติ ภักดีวัฒนะกุลและทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2547). การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.กรุงเทพฯ:
บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จ้ากัด
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท้าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน้าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จ าก การสอบถามนัก ศึก ษา หรือการสุ่ม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
- มี ก ารตั้ง คณะกรรมการในสาขาวิ ชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู้ของนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และกรให้คะแนนพฤติกรรม
- ข้อคิดเห็นสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูจ้ ากอาจารย์ผู้สอนในวิชาต่อเนื่อง
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มคอ.3
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิ ชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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