
มคอ. 3 

มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BK326   การจัดการค้าปลกี 

. จาํนวนหน่วยกิต 

       หน่วยกิต (3-0-0) 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

ประเภทรายวิชา   เอกเลอืก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.สิริพนัธ์  วงศ์อินทวงั 

 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ ดร.สิริพนัธ์  วงศ์อินทวงั 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษา 1 ชนัปีที 3 

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BA201 หลกัการตลาด (Principles of Marketing) 

 BA102 การจัดองค์การและการบริหาร (Organization and Management) 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

  - 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 20 พฤศจิกายน  
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หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1.  เพือให้ผู้ศกึษามีความรู้เบืองต้นและเข้าใจพืนฐานของการจดัการด้านการค้าปลกี โดยจะเรียนรู้ใน

ภาคทฤษฎีทีเกียวข้องของการค้าปลีก และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

2. เพือให้ผู้ศกึษาสามารถนําองค์ความรู้ภาคทฤษฎีไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบติัจริง (ในกรณีทีมีการ

มอบหมายงานให้ผู้ศกึษานําแนวคิดทฤษฎีทีศกึษามาประยกุต์กบัการพฒันาร้านค้าปลีกจริง ซงึผู้ศกึษา

สามารถนําความรู้ทีได้รับจากการศกึษานีไปใช้ประกอบในการพฒันาหรือใช้เป็นสว่นหนงึในการดําเนิน

ธุรกิจค้าปลีกได้ 

3. เพือให้ผู้ศกึษาสามารถนําความรู้ทังภาคทฤษฎีและภาคการทํารายงาน ไปประกอบใช้ในการพฒันา

แผนการตลาดสาํหรับร้านค้าปลกีขนาดเลก็และขนาดกลางได้อย่างมีประสทิธิภาพเพิมขนึ  

. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

.  เพือให้เนือหาวิชามีความทนัสมัย ทนัต่อเหตกุารณ์ และการเปลยีนแปลงทีเกิดขนึในภาวะปัจจบุนัอนัสง่ผล

ต่อการเรียนรู้เกียวกบัเนือหาวิชาการจดัการค้าปลีก  

.  เพือให้ผู้ศกึษาสามารถนําเอาความรู้และหลกัทฤษฎีด้านการจัดการค้าปลกีไปประยกุต์ใช้ได้ในอนาคต 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

 ในการศกึษา จะทําการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น   3 สว่นดงันี  

 ส่วนที 1  ความรู้ ความเข้าใจพืนฐานเกียวกบัการจดัการค้าปลกี  

 ผู้ศกึษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความรู้เบืองต้นเกียวกบัการจดัการค้าปลกี อนัประกอบ    รายละเอียด

ด้าน . ) ความหมาย คําจํากดัความ นิยาม ของธุรกิจค้าปลีก . ) ลกัษณะสาํคญั องค์ประกอบ   . )บทบาทและหน้าที

ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลกี และ )มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัสภาพแวดล้อมทีส่งผลกระทบต่อการจัด

การค้าปลีก )เข้าใจถงึโครงสร้างขององค์กรร้านค้าปลกี รวมถงึ )การแยกประเภทธุรกิจค้าปลกีแต่ละประเภท อนั

ประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลกีแบบมีหน้าร้าน ไม่มีหน้าร้าน ธุรกิจค้าปลกีประเภทบริการ หรือการแบ่งแยกประเภทธุรกิจตาม

ลกัษณะการแสดงความเป็นเจ้าของ รวมถงึการนําเสนอรูปแบบร้านค้าปลกี หรือประเภทร้านค้าปลกีใหม่ทีเกิดขนึใน

ปัจจบุนัให้ผู้ศกึษาได้เรียนรู้ถงึความเจริญเติบโตขององค์กรค้าปลกีทีเป็นภาวะปัจจบุนั ซงึนอกเหนือจากทีผู้ศกึษาได้รับการ

เรียนรู้จากภาคทฤษฎี  

ส่วนที 2    ความรู้ ความเข้าใจ เกียวกบัลกูค้า และพฤติกรรมของลกูค้าในการจดัการค้าปลกี  

ส่วนที 3  ความรู้ ความเข้าใจ เกียวกบัสว่นประสมการค้าปลกี อนัประกอบด้วย การจัดการด้านผลติภัณฑ์ การจดัการด้าน

ราคา การจดัการด้านสถานที ทําเล ทีตงั การออกแบบร้านค้าปลกี และจดัแสดงสนิค้าในร้านค้าลกี และสว่นประสมตวั

สดุท้ายคือ การสอืสารการตลาด สําหรับธุรกิจค้าปลกี  

ส่วนที 4   ความรู้ ความเข้าใจ เกียวกบัภารกิจหรือหน่วยงานทีสง่เสริมสนบัสนนุให้การจัดการค้าปลกีมีประสทิธิภาพในการ

บริหารจดัการ ประกอบด้วย )การบริหารบคุคลในธุรกิจค้าปลกี )การจัดการด้านการเงินในธุรกิจค้าปลกี และ )การนํา

เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการค้าปลีก  
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2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

…45…..ชวัโมง …0…..ชวัโมง …0…..ชวัโมง ……15…..ชวัโมง 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ……3…………..ชวัโมง 

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซือสัตย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 

1.1.2 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 .  วิธีการสอน 

1.2.1   วิธีสอนแบบบรรยาย เริมจากการนําเข้าสูบ่ทเรียนด้วยสอืหรือเสนอปัญหาและตังคําถามนําเพือนําเข้าสู่

การบรรยายของเนือหาในแต่ละบท  

1.2.2   วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมอบหมายให้ผู้ เรียนได้อ่านบทเรียนมาก่อนลว่งหน้า และมีการ

ทดสอบความรู้เบืองต้นก่อนการเรียนการสอน และภายหลงัการเรียนการสอนในรายบททีได้มอบหมายไป  

. .   วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้  ให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพือประกอบกบัเนือหาทีเรียนให้เกิดการเรียนรู้

อย่างกว้างขวางมากขนึ  โดยใช้แหล่งข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ เช่น  อินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  ตลอดจนสถาน

ประกอบการ 

 

 .  วิธีการประเมินผล 

   . .   สงัเกตจากการตอบคําถามและการยกตวัอย่างในชนัเรียน 

1.3.2  สงัเกตจากการนําความรู้ทีเรียนไปใช้ในการตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียนและกิจกรรมใบงาน 

1.3.3  จากการทดสอบในชนัเรียน  

. .    การทดสอบจากการสอบปลายภาค  

. .    การทดสอบจากการนําเสนอรายงานหน้าชนั  
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. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

2.1.  มีความรู้ ความเข้าใจ พืนฐานการบริหารจดัการค้าปลกี บทบาท ความสําคญั และสถานการณ์การค้าปลีก

ในปัจจบุนั 

. .   มีความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมลูด้านสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของลกูค้าในธุรกิจค้าปลกี 

. .   มีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกบัสว่นประสมการค้าปลกี  

. .    มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการนําความรู้ด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน บุคคล การบัญชี ทีจําเป็น

สาํหรับการนํามาใช้ประกอบเสริมความรู้ด้านการจดัการค้าปลีก 

2.1.5   มีความรู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจ 

ในสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

 .  วิธีการสอน 

  2.2.1. บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา  

   2.2.2  มอบหมายให้จดัทํารายงานเป็นกลุม่โดยให้จดัทําเกียวกบัเนือหาการเปรียบเทียบประเด็นทีเกียวกบั 

  การจัดการค้าปลกี อาทิ การบริหารค้าปลกี กบั การจดัการค้าปลีก , การจดัการธุรกิจค้าปลกี กบั การจัดการ 

  ร้านค้าปลกี , สว่นประสมการตลาด กบั ส่วนประสมการค้าปลีก เป็นต้น   

   

2.3 วิธีการประเมินผล 

. .   สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 

 2.3.2 นําเสนอรายงานทีได้รับมอบหมายในประเด็นทีเกียวกบัการจดัการค้าปลกี   

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

3.1 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.2 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

.   สามารถสบืค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมลู อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซึงสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

 

 .  วิธีการสอน 

  3.2.1  การมอบหมายให้นกัศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน 

            3.3.2  วิเคราะห์ธุรกิจค้าปลกี เพือฝึกการคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจบุนั 

 .  วิธีการประเมินผล 

  สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์และประยกุต์กบัภาคทฤษฎีทีได้ศกึษา  

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

.   สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
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.   สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน 

4.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.5 มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 .  วิธีการสอน 

 4.2.1   จดักิจกรรมกลุม่ในการจดัทํารายงาน เพือแลกเปลยีนความคิดเห็น และระดมสมองทํางาน 

       4.2.2   มอบหมายงานรายกลุม่ 

            4.2.3   การนําเสนอรายงาน  

 .  วิธีการประเมินผล 

 4.3.1  ผลการนําเสนอรายงาน การตอบคําถามจากรายงาน 

       4.3.2  รายงานทีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

4.3.3  การประเมินผลจากเนือหารายงาน และความรู้ ความเข้าใจ ของกลุม่เพือนทีเรียนทีได้รับจาการนําเสนอ

รายงาน 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลกัการคํานวณพืนฐานการตังราคา ใช้ตัวเลขทางบัญชี การเงิน มาวิเคราะห์เพือหา

แนวทางการสร้างผลกําไรในการดําเนินการค้าปลีก รวมถึงการนําตัวเลขทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์เพือ

การจดัการผลติภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก  

5.2 สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

.   สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทังในรูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอรายงานหน้าชนั ด้วยการบรรยายประกอบแผนทีนําเสนอหน้าชนั 

.   สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

 .  วิธีการสอน 

 5.2.1  มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สอืการสอน e-learning และทํารายงาน  

 5.2.2  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม  

      .  วิธีการประเมินผล 

 5.3.1  การจดัทํารายงาน และนําเสนอด้วยสอืเทคโนโลยี 
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หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 อธิบายรายละเอียดการเรียนการสอน  1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตวัอธิบายเนือหา

รายวชิาจุดประสงค์และเปา้หมายของ

รายวชิา เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 

แนะนําหนงัสือ . แนะนําการจดัทํารายงาน

กลุม่ 

. การทดสอบก่อนการเรียนการสอน . การ

มอบหมายงานค้นหาข้อมูลเกียวกบัการจดั

การค้าปลีก   

สือทีใช้ 

1. PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน วชิาการจดัการ

ค้าปลีก  

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

2 บทที  ความรู้พืนฐานเกียวกบัธุรกิจค้า

ปลีก 

 

 . อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

.นําเสนอเนือหาความเป็นมาและความ

เปลียนแปลงของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบนั 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

3 บทที  สภาพแวดล้อมในธุรกิจค้าปลีก  1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหารูปแบบการ

จดัองค์กรค้าปลีกในปัจจุบนัเนือหารูปแบบ

ของการค้าปลีกทีเปลียนแปลงไปให้ทราบ

ถึงลกัษณะประเภทของการแข่งขนัของ

ธุรกิจค้าปลีกปัจจุบนั 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

4 บทที  การจดัองค์กรค้าปลีก  1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหาการจดั

องค์กรค้าปลีกในปัจจุบนั  

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

5 บทที  ประเภทธุรกิจค้าปลีก  1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ถึงรูปแบบประเภท

ของธุรกิจค้าปลีก  

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

6 บทที  ลกูค้าและพฤติกรรมของลกูค้า

ในธุรกิจค้าปลีก 

 1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหาเนือหา

เกียวกบัการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ

ลกูค้าในปัจจุบนั รวมถึงแนวโน้มของลกูค้า

ในธุรกิจค้าปลีก 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

7 บทที  การจดัการผลติภณัฑ์ในธุรกิจค้า

ปลีก 

 1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหาการบริหาร

จดัการสนิค้าและบริการภายในร้านค้าปลีก 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

8 สอบกลางภาค  สอบกลางภาค สอบกลางภาค 

9 บทที  การจดัการราคา  1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 
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สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

 

10 บทที  การจดัการด้านสถานทีในธุรกิจ

ค้าปลีก 

 1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหาสถานการณ์

ด้านทําเลทีตงั และการออกแบบตกแต่ง

ร้านค้าปลีกในปัจจุบนั 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

11 บทที  การสือสารการตลาดสําหรับ

ธุรกิจค้าปลีก 

 1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหาสถานการณ์

การสือสารการตลาดในธุรกิจค้าปลีก  

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

12 บทที  การบริหารบคุคลในธุรกิจค้า

ปลีก 

 1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหา 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

13 บทที  การจดัการด้านการเงินในธุรกิจ

ค้าปลีก 

 1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหา 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

14 บทที  การนําเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

ค้าปลีก 

  1. อาจารย์ผู้สอบบรรยายภาคทฤษฎี 

2.นําเสนอและวเิคราะห์ เนือหา 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

15 นําเสนอรายงานหน้าชัน   ทําการนําเสนอรายงาน 

ตอบข้อซกัถาม 

อภิปรายกลุม่  

นกัศึกษาร่วมแสดงความคิดเหน็ต่อการ

นําเสนอรายงาน 

อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

16 สอบปลายภาค  สรุปเนือหาและสรุปคะแนนระหว่างภาค อาจารย์ ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 

1.2, 1.4 

1.1 สงัเกตการทํางานกลุม่  ความซือสตัย์  การ

มีนําใจความอดทนความวิริยะอตุสาหะของ

นกัศกึษา และความซือสตัย์ในการสอบ 

1.2  ประเมินจากความคิดเห็นในการอภิปราย

ร่วมกนั และจากการแสดงความคิดเห็นใน

รายงานหน้าชนัเรียน 

ทกุสปัดาห์ 10 

2 

2.1, 2.2,2.3 

2.1 ทํารายงานกลุม่ 

2.2 ทําการวิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีก  

.   การทดสอบในชนัเรียน  

2.3 สอบปลายภาค 

 

5- 10 

7 

16 

15 

10 

50 
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กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

3 

3.3,3.4 

3.1 ประเมินจากรายงานโครงการของนักศกึษา 

3.2 ประเมินจากการรายงานทีสอดคล้องกบั

สถานการณ์จริง 

3.3 สามารถสบืค้นข้อมูลและสารสนเทศได้

ตรงกบัความต้องการในการแก้ปัญหา 

10 10 

 

1.4 , 4.2, 4.3 

4.1 ประเมินผลจากการร่วมทํากิจกรรมกลุ่ม

ของนกัศกึษา 

4.2 ประเมินจากภาวะความเป็นผู้นํา และผู้

ตาม 

4.3 ประเมินจากความสมัพนัธ์ของทีมงาน 

1,14,15 10 

 

5.3,5.4 

5.1 ประเมินผลจากความสามารถการค้นคว้า

โดยใช้เทคโนโลยีทางการศกึษา 

5.2 ประเมินผลจากผลลพัธ์การจดัทําแผน 

ธุรกิจค้าปลีกในส่วนของการวางแผนด้าน

การเงิน การกําหนดราคา และการประเมิน

ศกัยภาพของผลิตภัณฑ์ 

1,2,6,7,11,12 10 

 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 1.  เอกสารประกอบการสอน ดร.สริิพันธ์ วงศ์อินทวงั 

 . Retailing Management  

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 บทความและการวิเคราะห์จากผู้ เชียวชาญในธุรกิจค้าปลีก   

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 http://marketeer.co.th/ 

 http://www.brandage.com/ 

  http://www.marketing positioning   

 http://www.4 P’s   

 http://www.marketingthai.or.th/?page_id=  
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หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 1.1อธิบายความสาํคญัของการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทนัสมยัโดยการมีสว่นร่วมของนกัศึกษาใน 

ฐานะผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีกบัเนือหาของหลกัสตูร 

1.2 ประเมินศกัยภาพก่อนและหลงัเรียนโดยนกัศกึษา 

1.3ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกียวกับเนือหาของหลกัสตูรว่าควรปรับปรุงเรืองใด   เพือประโยชน์ต่อการ

นําไปใช้ 

.  ให้นกัศกึษาประเมินผลการเรียนการสอน และความรู้ ความเข้าใจทีได้รับจากการเรียนการสอนในวิชา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 2.1 ประเมินโดยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม อาทิความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ 

2.2 ประเมินผลตามวตัถปุระสงค์ของแผนการเรียนทีผู้สอนกําหนดไว้ 

2.3 ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  

3.1จากผลการประเมินในข้อ 2 ผู้สอนนําข้อเสนอแนะมารวบรวมประเด็นทีต้องทีต้องปรับปรุงอาทิ จุดด้อย 

อปุสรรคต่างๆทีเกิดขนึ เพือใช้ในการสอนครังต่อไป 

3.2 ให้นกัศกึษาเสนอแนะวิธีการสอนทีต้องการเพือพฒันารูปแบบการสอนให้ดีขนึ 

3.3 ศกึษาเทคนิคการสอนใหม่ๆทีสามารถปรับเปลียนตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 

 


