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หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสวิชาและช่ือวิชา 

3433422  การขายสงและการขายปลีก  

2. จํานวนหนวยกิต 

3 (3–0–6) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ    

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน 

อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

ไมมี 

 

8. สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. ครั้งท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

23  พฤศจกิายน 2558 

 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 

                              คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จดุมุงหมายของรายวิชา 

1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบทบาทของธุรกิจคาปลีกยุคใหม สิ่งแวดลอม

จุลภาคและมหภาคในธุรกิจคาปลีก กฎหมายสําหรับธุรกิจคาปลีก ทฤษฎีการคาปลีก กลยุทธ

การตลาดการคาปลีก การจัดซ้ือ การบริหารสินคาคงคลัง การกําหนดราคาปลีก การสงเสริม

การตลาดในธุรกิจคาปลีก ธุรกิจคาปลีกท่ีมีหนาราน ธุรกิจปลีกแฟรนไชส ธุรกิจปลีกพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ธุรกิจบริการ บทบาทของการคาสง รวมถึง การบริหารการคาสง 

2) มีทักษะในการอธิบายพ้ืนฐานทางเก่ียวกับกิจกการคาปลีก ไมวาจะเปนบทบาท สิ่งแวดลอม 

กฎหมาย ทฤษฎี อีกท้ังหลักการบริหารธุรกิจคาปลีก ในสวนของกลยุทธ การจัดซ้ือ การบริหารคง

คลัง การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบธุรกิจคาปลีกของไทยยุค

ปจจุบัน ท่ีเปนธุรกิจท่ีมีหนาราน แฟรนไชส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจบริการ รวมถึงการคาสง 

บทบาทหนาท่ีของการคาสง แบะการบริหารการคาสง 

3) สามารถวิเคราะหและตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานทางดานการตลาดในสวนของการ

บริหารจัดการธุรกิจคาสงและคาปลีก อีกท้ังการเปนนักการตลาดท่ีดีท่ีนอกเหนือจากการทําผลกําไร

ใหแกองคการแลวยังจะตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการเปนนักบริหารจัดการการตลาดท่ีดี เพ่ือ

ความสุข สงบ และการเปนท่ียอมรับในสังคมท้ังในระดับทองถ่ินและระดับกวางข้ึนไป 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ทักษะ และสามารถวิเคราะห รวมถึงนําไปใชเพ่ือปฏิบัติไดจริง ท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ ปลูกฝงการเปนนักการตลาดท่ีดี เพ่ือใหสอดคลองกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป อีกท้ังการนํา

เทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุด ท้ังทางดานการทํางาน และการนํามาประยุกตใชในยุคปจจุบัน

ตามสมัยสมควร 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาบทบาทและหนาท่ีความสําคัญของสถาบันการคาปลีกและการคาสงท่ีมีตอธุรกิจ เศรษฐกิจและ

สังคม ศึกษาการจัดการองคกรการคาปลีกและการคาสง ประเภทของรานคาปลีกและรานคาสง การจัดหา

และการจัดซ้ือผลิตภัณฑ การกําหนดราคา ชองทางการจัดจําหนาย การเลือกทําเลท่ีตั้ง การจัดการหมวดหมู

สินคา การตกแตงและการแสดงสินคา การสงเสริมการตลาด ตลอดจนแนวโนมการจัดการการคาปลีกและคา

สงในอนาคต 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝกปฏิบัติ 

(คาบ) 

ศึกษาดวยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

45  - 90 ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

3.จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- ชั่วโมงการสอน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย 1 ชั่วโมง

ตอสัปดาห 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะหรอื Course 

Syllabus 

4.     แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  
 

 

  ความรับผิดชอบหลกั                 ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลขการสือ่สาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

          1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  1.1.1  มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริตความมีวินัย ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความตรงตอ

เวลา 

   1.1.4  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และยอมรับพหุวัฒนธรรม เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืน

และเขาใจโลก 

  

  

 1.2 วิธีสอน 

                      1.2.1   บรรยายพรอมยกตัวอยางสอดแทรกในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของ  แลวใหนักศึกษา

รวมอภิปรายแนวปฏิบัติท่ีดี  และเหมาะสม เชน การตรงตอเวลา การทํางานเปนทีม การแตงกาย เปนตน 

1.2.2 อภิปรายกลุม 

1.2.3 กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 

1.2.4 ศึกษากรณีตัวอยางจากการนําเสนอท้ังผูนําเสนอ ผูฟง และกรณีศึกษา 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนตามแบบบันทึกการเขาชั้นเรียนและพฤตกิรรมการ

แสดงออกในชั้นเรียน 

                        1.3.2   การสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

         1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา และแบบทดสอบ 

                        1.3.4   ประเมินผลงานการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมายตามมาตรฐานการใหคะแนนของ

อาจารยผูสอน 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 2.1.1  มีความรูและประสบการณเรียนรูท้ังในวิชาการ วิชาชีพดานบริหารธุรกิจระดับทองถ่ิน 

ระดับสากลท่ีทันสมัย และรูจักสืบเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู ใฝ

เรียนรูและพัฒนาตนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 2.1.2  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
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o 2.1.3  มีความรูและความเขาใจท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

มุงเนนการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 2.2 วิธีสอน 

 บรรยาย  อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน งานวิเคราะหกรณีศึกษา  และ

มอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของโดยนํามาสรุปและนําเสนอ   การใหนักศึกษาไดจัดทํา

โครงการทางดานการสงเสริมการตลาด โดยมีนักศึกษาเปนศูนยกลางการบริหารจัดการเปนสําคัญ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

       2.3.1  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและ

ทฤษฎี 

2.3.2 สังเกตความสามารถในการรวมอภิปรายกลุม 

2.3.3 การนําเสนอผลการศึกษาคนควา  กรณีตัวอยาง 

2.3.4 ตรวจผลงาน 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1.2มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูใน

สาขาวิชาท่ีศึกษาและประสบการณเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมๆ 

3.1.3  ทํางานแบบชาญฉลาด มีความกลาในการตัดสินใจ รูจักจัดลําดับความสําคัญของ

งาน การวิเคราะห แยกแยะผลท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนมีการพัฒนาตนและองคกรอยางตอเนื่อง 

3.1.4 มีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถสืบคน ตีความและประเมินขอมูลทาง

บริหารธุรกิจ เพ่ือนําไปประยุกตใชอยางสรางสรรค 

   3.1.5  มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก

ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3.2 วิธีสอน 

3.2.1   บรรยายโดยใชสื่อประกอบการเรียนการสอน 

3.2.2 อภิปรายกลุม โดยใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหดวยตนเอง 

      3.2.3   วเิคราะหกรณีศกึษารวมกันโดยมีการแบงกลุมเพ่ือรับผิดชอบในแตละหนาท่ี 

3.2.4 ดําเนินการ นําเสนอ และสรุปผลโครงการของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมิตรแท

โชวหวย ซ่ึงเก่ียวของกับการบริหารการคาปลีกและคาสงโดยตรง โดยนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเก่ียวของ 
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3.3  วิธีการประเมินผล 

         3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีเก่ียวของกับการตลาดในยุค

ปจจุบัน 

3.3.2 สังเกตการรวมอภิปรายตามแบบบันทึกคะแนน 

3.3.3 ตรวจผลงาน และการมีสวนรวมของผูเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1.3 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1.1  มีความสามารถดานการจัดการ การทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี และ

รับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว วิชาชีพ องคกร สังคมและประเทศชาติ 

o 4.1.2  เปนนักปฏิบัติมืออาชีพ นักสรางสรรค มีความมุงม่ัน คิดวิเคราะห คิดสรางสรรคแกปย

หาในชีวิตประจําวัน ในการปฏิบัติงานได มีประสบการณพรอมปฏิบัตงานไดจริงในวิชาชีพ 

4.1.3  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและ

ตรงตามมาตรฐานสากล 

4.1.4  สุขภาพดี มีสุขภาวะสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางสติปญญา 

1.4 วิธีสอน 

4.2.1   จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

4.2.2 มอบหมายงานท้ังรายบุคคลและรายกลุม 

         4.2.3    ใหนักศึกษาไดทํางานโครงการเขาแขงขันในโครงการมิตรแท โชวหวย เพ่ือ

สงเสริมงานทางดานการตลาดท่ีเก่ียวของกับการบริหารการคาปลีกและคาสงโดยตรง  

    4.2.4    การนําเสนอผลงาน 

4.3  วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินตนเองและเพ่ือน  ดวยประเด็นท่ีกําหนด 

4.3.2 สังเกตการนําเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทํางานเปนทีมตามแบบบันทึก 

4.3.3 ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

4.3.4 ตรวจผลงานโครงการนักศึกษาในโครงการมิตรแท โชวหวย ตามแบบบันทึกการ

ใหคะแนน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
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    5.1.1  มีความสามารถดาน การใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารท้ัง ฟง พูด อาน เขียน และการแสวงหาความรู เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานได 

5.1.3 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชภาษาไดอยางถูกตอง และแมนยําท้ังดาน 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม   

    5.1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบ

ของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2  วิธีสอน 

5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  จากเว็บไซต สื่อการสอน E – Learning 

5.2.2 นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.2.3 โครงการนักศึกษาสงเสริมการตลาดสามารถสื่อสารใหรับรูไดท้ังในรูปแบบวจภาษา

และอวจภาษา อีกท้ังนําเทคโนโลยีปจจุบันมาใชในการสงเสริมการตลาดในยุค

ปจจุบัน 

5.3  วิธีการประเมินผล   

        5.3.1   ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 5.3.2  การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายตามแบบบันทึกการใหคะแนน 

  5.3.3  สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการสื่อสารและสงเสริมทางการตลาดไดอยางเหมาะสม

ในโครงการมิตรแท โชวหวย ตามท่ีกําหนดให 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

1 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

 

ปฐมนเิทศนกัศึกษา 

- แนะนํารายวิชา 

- อธิบายภาพรวมของรายวิชา 

- ช้ีแจงและหาขอสรุป กติกาใน

ช้ันเรียน 

- ช้ีแจงลักษณะวิธีการเรียนการ

สอน กิจกรรม โครงการ

นักศกึษา 

- บรรยาย  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

- 

2 

3คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

บทท่ี 1 บทบาทธรุกจิคาปลกี

ยุคให 

- ความหมายของการคาปลีก 

- ความสําคัญของการคาปลีก 

- โครงสรางธุรกิจคาปลีกในไทย 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

3 

3คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

บทท่ี 2 สิ่งแวดลอมในธุรกิจคา

ปลกี 

- สิ่งแวดลอมจุลภาคในธุรกิจคา

ปลกี 

- สิ่งแวดลอมมหภาคในธุรกิจคา

ปลกี 

- ปจจัยท่ีผลตอความสําเร็จและ

ความลมเหลวธุรกิจคาปลีก

ขนาดเล็ก 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

4 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

บทท่ี 3 กฎหมายของธุรกิจคา

ปลกี 

- กฎหมายคาปลีกใน

ตางประเทศ 

-  กฎหมายคาปลีกของไทย 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

 - ติดตามผลการเขารวม

โครงการมติรแท โชวหวย 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

5 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

บทท่ี 4 ทฤษฎีการคาปลีก 

- วิวัฒนาการองคการคาปลีก 

- วงจรชีวิตการคาปลีก 

- การปรับตัวทางการตลาดคา

ปลกีในปจจบุนั 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

6 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

บทท่ี 5 กลยุทธการตลาดคา

ปลกี 

- ความสําคัญของกลยุทธ

การตลาดการคาปลีก 

- การพัฒนากลยุทธการตลาด 

- สวนประสมการคาปลีก 

บทท่ี 6 การจัดซื้อ 

- หนาท่ีของผูจัดซื้อ 

- หลักการจัดซื้อ 

บทท่ี 7 การบริหารสินคาคงคลัง 

- การจัดการสินคาคงคลัง 

- การควบคุมปริมาณสินคาคง

คลัง 

- การบริหารกลุมสินคาสําหรับ

ธุรกิจคาปลีกรายยอย 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

7 

3คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

- สอบกลางภาคการศึกษา 

- ติดตามผลการเขารวม

โครงการมติรแท โชวหวย 

การสอบทบทวน

ความรู 

ขอสอบปรนัย ผลการสอบ 

8 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

บทท่ี 8การกาํหนดราคาคา

ปลกี 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

สื่อการสอน 

PowerPoint 

ผลงานการ

นําเสนอของ
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

- กลยุทธกําหนดราคาสินคาปลีก 

- หลักการกําหนดราคาคาปลีก 

 

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

กรณีศึกษา 

 

นักศกึษา 

9 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

บทท่ี 9 การสงเสริมการตลาด

ในธุรกิจคาปลีก 

-ประโยชนและประสิทธิภาพใน

การใชเครื่องมือสงเสริม

การตลาด 

- การบริหารการสงเสริม

การตลาด 

- สวนประสมการสงเสริม

การตลาดสําหรับการคาปลีก 

- การสงเสริมการขายสําหรับ

รานคาปลีกขนาดเล็ก 

- ติดตามผลการเขารวม

โครงการมติรแท โชวหวย 

 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

10 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

บทท่ี 10 รานคาปลีกท่ีมีหนา

ราน 

- ประเภทของธุรกิจคาปลีกหนา

ราน 

- นโยบายรานคาปลีก 

- การเลือกทําเลท่ีตั้งรานคาปลีก 

- อาคารรานคาและสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

11 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

บทท่ี 11 ธุรกิจคาปลีกแฟรน

ไชส 

- การประกอบธุรกิจแฟรนไชส 

- องคประกอบในการตดัสนิใจ

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

5.1.3, 5.1.4 

 

ลงทุน 

- กลยุทธในการบริหารรานแฟ

รนไชส 

- ติดตามผลการเขารวม

โครงการมติรแท โชวหวย 

 

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

12 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

บทท่ี 12 ธุรกิจคาปลีกพาณิชย

อิเลก็ทรอนิกส 

- การจัดการธุรกิจคาปลีก

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- จุดเดนและทิศทางในอนาคต 

บทท่ี 13 ธุรกิจบริการ 

- ประเภทธุรกิจบรกิาร 

- การเปลีย่นแปลงในธุรกิจ

บรกิาร 

- ธุรกิจทองเท่ียวกับระบบ

สารสนเทศ 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

13  

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

 

บทท่ี 14 บทบาทของการคาสง 

- วิวัฒนาการของการคาสง 

- ลูกคาของพอคาสง 

- หนาท่ีของผูคาสง 

- ประเภทของกิจการคาสง 

- ประเภทของพนักงานขายสง 

 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

14 

3 คาบ 

1.1.1, 1.1.4, 

2.1.1, 2.1.2, 

3.1.2, 3.1.3, 

4.1.1, 5.1.1, 

5.1.3, 5.1.4 

บทท่ี 15 การบริหารการคาสง 

- การวางแผน 

- นโยบายผลิตภัณฑ 

- นโยบายสงเสริมการจําหนาย 

- นโยบายลักษณะทําเลท่ีตั้งของ

กิจการคาสง 

- ติดตามผลการเขารวม

โครงการมติรแท โชวหวย 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ตอบคําถามจากกรณี

กรณีตัวอยาง 

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

 

15 

3 คาบ 

 นําเสนอและสรุปผลการเขา

รวมโครงการมติรแท โชวหวย 

- บรรยาย  

- อภิปรายกลุม  

- ศึกษาคนควาและ

นําเสนอผลการศึกษา 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

15 

45 คาบ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม -แบบบันทึกการเขาหองเรียน 

-แบบบันทึกการสงงาน 

1-15 10% 

2 ความรู -ทดสอบยอยจํานวน 2 ครั้ง 

-ทดสอบปลายภาค 

7, 13 

16 

ครั้งละ 25% 

30% 

3 ทักษะทางปญญา -ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

-การสังเกตพฤติกรรมการ

วิเคราะหกรณีศึกษา 

-ผลการโครงการนกัศึกษา 

1-15 20% 

4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

-การมีสวนรวมในการนําเสนอ

งาน 

-ความพรอมเพรียงในการ

1-15 5% 
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ทํางาน 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

-การใชเทคโนโลยีและ

เครื่องมือในการนําเสนองาน 

-ขอมูลท่ีมีการสืบคนขอมูล

จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-สังเกตจากการใชภาษาใน

การนําเสนองาน 

1-15 10% 

 
 

 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

เมธาวัตร ภูธรภักด.ี  (2556). การจัดการการตลาดสมัยใหม.  เอกสารประกอบการสอน  

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

2.1  เอกสาร 

Philip  Kotlerผูแปลง ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ   การจัดการการตลาด.กรงุเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไซนา 

จํากัด ,2547 

ผูชวยศาสตราจารย สุวิมล แมนจริง, การจัดการการตลาด. กรงุเทพฯ : เอส. เอ็น. กรุป จํากัด,2552 

กองบรรณาธิการ SME Thailand, The Secret 9 ความลับแหงอาเซียน. กรงุเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด เพ่ือนคูคิด,2555 

2.2 แหลงเรียนรู 

 1 )หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือศึกษาการจัดการการตลาดในยุคปจจุบัน 

2)กิจกรรมสงเสริมการตลาดตางๆ เชน ประเพณีวัฒนธรรม เทศกาล เปนตน 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

3.1 นติยสาร GM Business จัดพิมพโดย:จีเอ็ม มัลติมีเดีย บจม. 

3.2 นติยสาร MarketPlusผูจัดพิมพ:บริษัท ดับเบ้ิล ดี ครีเอช่ัน จํากัด 

3.3 นติยสาร THAILAND Industrial TODAYผูจัดพิมพ:บริษัท ทีไอที พลัสมีเดีย จํากัด 

 

 

 

http://www.thailandmagazinedirectory.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3THAILAND-Industrial-TODAY.html�
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

1) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

2) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

3) แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

4) ใหขอเสนอแนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ตามท่ีผูสอนจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยุทธดังนี้ 

1) การสังเกตการณการสอนของอาจารยประจําวิชานี้ 

2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 

3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

เม่ือไดผลประเมินการสอน นําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน  

โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  

1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน   

2) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู

ในรายวิชา โดยไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล

การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี้ 

1)การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารยอ่ืนท่ีไมใชอาจารย

ประจําหลักสูตร 

2)มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 

 



  มคอ. 3 

 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  คณะวทิยาการจดัการ  

15 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 

1) ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป  หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

2) เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรือสถานประกอบการตาง ๆ 

 

หมายเหต ุ

1.  นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขา้สอบปลายภาค 

2. นกัศึกษาเขา้หอ้งเรียนชา้ไดไ้ม่เกิน 15 นาทีมิฉะนั้นจะถือวา่มาสาย (มาสาย 2 คร้ังถือวา่ขาดเรียน 1 คร้ัง) ยกเวน้กรณีท่ีมี

เหตอุนัสมควรโดยนกัศึกษาตอ้งแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนทราบล่วงหนา้ก่อน 

3.  นกัศึกษาจะตอ้งแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยัฯหากผดิระเบียบอาจารยผ์ูส้อนมีสิทธิตกัเตือนและตดั

คะแนนการเขา้เรียนไดต้ามความเหมาะสม 

4.  นกัศึกษาตอ้งไม่คุยและส่งเสียงรบกวนการเรียนของผูอ่ื้นยกเวน้กรณีท่ีมีการอภิปรายและกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

5.  นกัศึกษาควรสร้างคุณค่าใหก้บัชั้นเรียนดว้ยการถาม-ตอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆเพ่ือใหเ้กิดความ

เขา้ใจร่วมกนัทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง 

6.  เวลาใหค้าํปรึกษาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ต่อกลุ่มเรียนเวลาเหมาะแก่การเขา้พบวนัจนัทร์ดีเวลา 10.00-15.30 น.  

7.  ติดต่อโทรศพัทมื์อถือ 080-386-7489 ,E- mail : Methawat_nstru@hotmail.com 

 

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

         (อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก) 

 


	อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาและการให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะหรือ Course Syllabus

