รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3673101 ชื่อรายวิชา การวิจัยสาหรับธุรกิจค้าปลีก
Research for Retail Business

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น

คานา
รายละเอี ย ดรายวิช าการวิจั ย ส าหรับ ธุรกิ จค้าปลี ก (Research for Retail Business) รหั ส วิช า
3673101 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการวิจัยสาหรับธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย บทบาท กระบวนการ ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านธุรกิจ
ค้าปลี ก การออกแบบระเบี ย บวิธีวิจั ย การเก็ บ ข้อ มูล การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อ มูล การใช้ ส ถิ ติ
ประยุกต์และโปรแกรมสาเร็จรูปในงานวิจัย การสรุปผลและการทารายงานการวิจัย จริยธรรมในการทาวิจัย
ทางธุรกิจ ค้าปลีก เพื่อเป็ น แนวทางในการปฏิ บัติส าหรับการทางานด้านธุรกิจ ค้าปลีก ทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคต และเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึง การติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความจาเป็นต่อการ
ดาเนิ น ธุรกิ จ ค้าปลี ก โดยใช้ทัก ษะการค้น คว้าด้ว ยตนเองเพิ่ มเติม นอกเหนื อ จากการเรียนภายในห้ อ ง
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3673201 การวิจัยสาหรับธุรกิจค้าปลีก
(Research for Retail Business)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
18 ตุลาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัยสาหรับธุรกิจค้า
ปลีก
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การ
กาหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการทาวิจัย เพื่อการศึกษาต่อหรือเพื่ อการทางานในธุรกิจค้า
ปลีกได้ในอนาคต
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ มีเนื้ อหาทัน สมัย และเหมาะสมกับ สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมในปั จจุบั น และนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งสร้าง
ความพึงพอใจต่อผู้เรียน
3. เพื่อสร้างรูปแบบการนาเสนอ วิธีการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท กระบวนการ ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านธุรกิจค้าปลีก
การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การใช้สถิติประยุกต์และ
โปรแกรมสาเร็จรูปในงานวิจัย การสรุปผลและการทารายงานการวิจัย จริยธรรมในการทาวิจัยทางธุรกิจค้า
ปลีก
Definition, roles, process, theories, and literature reviews related to researches in
Retail Business. As well as research methodology design, collection data, and analysis and
interpretation of data, applied statistic using, research statistical package, conclusion and a
research report and ethics in marketing research.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนั กในคุณค่าแห่ งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี จรรยาบรรทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบี ยบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /รายงาน/แบบฝึกหัด โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน

1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /รายงาน/แบบฝึกหัด ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่ อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ ยนแปลงทางราชการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการวิจัยสาหรับธุรกิจค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตั ว อย่างประกอบโดยเน้ น ตั ว อย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการวิจัยสาหรับธุรกิจค้าปลีก
(3) มอบหมายงานต่ างๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในห้ อ งเรีย นและนอกห้ อ งเรีย น เช่ น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถสืบค้น จาแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุก ต์ค วามรู ้แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุรกิ จ ค้ าปลี ก ได้ อ ย่า ง
เหมาะสม

3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการวิจัยสาหรับธุรกิจค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตั ว อย่างประกอบโดยเน้ น ตั ว อย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการวิจัยสาหรับธุรกิจค้าปลีก
(3) มอบหมายงานต่างๆ สอบปลายภาค ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการ โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /รายงาน (กลุ่ม) /แบบฝึกหัด โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการน าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ น า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นั กศึ กษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่ การสอน e-learning
และทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน/กิจกรรม/รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสีบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยาง
เหมาะสม

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

แนะนาบทเรียนและรายละเอียด
ในการจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และเกณฑ์การ
วัดผล
Learning Outcome
นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการวิจัย โดยสามารถ
นาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
Map เป็นเครื่องมือในการสรุป

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน

1

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

10

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
2

ความหมายของการวิจัย
ประเภทของการวิจัย
ความหมายของการวิจัยค้าปลีก
ความสาคัญของการวิจัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

2

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point

3

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ประเภทของงานวิจัยค้าปลีก
3

จริยธรรมในการทาวิจัย
ความหมายของจริยธรรม
ความหมายของจรรยาบรรณ
จริยธรรมสาหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณของนักวิจัย

11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่อง
ของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยและสามารถนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind Map และ
นาจริยธรรมและจรรยบรรณมา
ใช้ในการเรียนและการทางาน
4

กระบวนการของการวิจัย
ขั้นตอนในกระบวนการของการ
วิจัย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ขั้นตอน
และกระบวนการในการการทา
วิจัยค้าปลีก

4

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต
วีดิทัศน์ เรื่อง
จรรยาบรรณของ
นักวิจัย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

3

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5

การกาหนดปัญหาและการตั้งชื่อ
เรื่องการวิจัยการศึกษาเอกสาร
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการกาหนดปัญหาการ
วิจัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต
4. วีดิทัศน์ เรื่องการ
กาหนดปัญหางานวิจัย

3

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน กรอบ
แนวคิดของงานวิจัย

3,4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถตั้งชื่อเรื่องและ
กาหนดปัญหาของการวิจัย
6

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย
ความหมายของตัวแปร
ระดับการวัดตัวแปร
กรอบแนวคิดในการวิจัย

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถบอกถึงชนิดตัว
แปรต่างๆและสร้างกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กระบวนการสุ่มตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต
4. วีดิทัศน์ เรื่องวิธี
กสุ่มตัวอย่าง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างและวิธีการสุมตัวอย่าง
8

การเขียนโครงการวิจัย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ ออกแบบโครง
ร่างในงานวิจัย

4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

2,3,4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

9

การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย
การเก็บข้อมูล
แหล่งที่มาของข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล

4

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต
4. วีดิทัศน์ เรื่องวิธีการ
เก็บข้อมูล

3,4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
10

สถิติในและการวิเคราะห์ข้อมูล
ความหมายของสถิติ
1.สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

2,3,4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

3,4,5

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าใจในสถิติที่
นาไปใช้ในงานวิจัยได้
11

สถิติในและการวิเคราะห์ข้อมูล
ความหมายของสถิติ (ต่อ)
การแจกแจงแบบที (t-test)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์ค่าสถิตโิ ดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้ในงานวิจัย

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
12

การใช้สถิติ และโปรแกรม
สาเร็จรูปในงานวิจัย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้ในงานวิจัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

3,4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

13

การใช้สถิติ และโปรแกรม
สาเร็จรูปในงานวิจัย (ต่อ)
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้ในงานวิจัย

4

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก

2,3,4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

14

การสรุปผล

Learning Outcome
นักศึกษาสารมรถนาเอาผลที่
ได้มาสรุปเพื่อตอบปัญหาของ
งานวิจัย

4

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

3,4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
15

การเขียนรายงาน

Learning Outcome
สามารถเรียนรู้รูปแบบในการ
เขียนรายงานอย่างเหมาะสมและ
สามารถนารูปแบบรายงานไปใช้
ในการเรียนการสอนในรายวิชา
อื่น

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการวิจัยสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

8

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

19

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน 1.1.1, 1.1.3
/ การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย(งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม)

1.1.1, 1.1.3
2.1.1, 2.1.4
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.2
5.1.2, 5.1.3

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิ ดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิ ดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
3. ป ระเมิ น จากผลงาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
4. ประเมิ น จากการอภิ ป ราย การ
ทางานกลุ่ม การนาเสนองานหน้าชั้น
เรี ย น การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา
ตลอดจนการมอบหมายให้ ศึ ก ษา
ค้ น ค ว้ าบ ท ค ว าม แ ล ะ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง
5. ประเมิ น จากผลการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ ม และการเป็ น ผู้ น าใน
การอภิปรายซักถาม
6. ป ระเมิ น ผลงาน จากการท า
รายงานและการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
นาเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

5%

1-15

10%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3. รายงานที่
มอบหมาย

1.1.1, 1.1.3
2.1.1, 2.1.4
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.2
5.1.2, 5.1.3

4. การนาเสนอ
รายงาน

1.1.1, 1.1.3
2.1.1, 2.1.4
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.2
5.1.2, 5.1.3

5. การสรุปผล/
นาเสนอผลการ
ดาเนินโครงการ

1.1.1, 1.1.3
2.1.1, 2.1.4
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.2
5.1.2, 5.1.3

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิน จากเนื้ อหาและเทคนิ ค
การนาเสนอรายงาน
3. ประเมินพฤติกรรมในห้ องเรียน
เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทางานเป็นทีม และการส่งงาน
4 .ป ระเมิ น ผ ล งาน จ าก ก ารท า
รายงานและการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
นาเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ป ระเมิ น จากผลงาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
3. ประเมิ น พฤติก รรมในห้ องเรีย น
เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทางานเป็นทีม และการส่งงาน
4. ประเมินจากผลการนาเสนอ
ผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาใน
การอภิปรายซักถาม
. 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากเนื้อหาและเทคนิค
การนาเสนอรายงาน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-14
15

5%

14-15

20%

14-15

20%

21

มคอ. 3
กิจกรรมที่

4. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

2.1.1, 2.1.4
3.1.1, 3.1.2

วิธีการประเมินผล
3. ประเมิ น พฤติก รรมในห้ องเรีย น
เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทางานเป็นทีม และการส่งงาน
4. ประเมิ น จากผลการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ ม และการเป็ น ผู้ น าใน
การอภิปรายซักถาม
5. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา พิจารณาจากกิจกรรมกลุ่ม
เช่ น งาน ก ลุ่ ม / ก ารวิ เ ค ราะ ห์
กรณีศึกษา
6. ประเมินจากผลการสืบค้น
เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุรศักดิ์ แสงเย็น. 2559. การวิจัยสาหรับธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2556). วิจัยธุรกิจยุคใหม่. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2.2 ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2557). ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์.
2.3 กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ,ไกรชิต สุตะเมือง,เฉลิมพร เย็นเยือก,และเรวดี อันนันนับ. (2555).
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 http://www.arit.dusit.ac.th/
3.2 เว็บไซต์สานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานวิจัย
22

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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