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รหัสวิชา 3673303

ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
(ภาษาอังกฤษ) Franchise Management
for Retail Business

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุภาภรณ์ สมไพบูลย์

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาการจัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
(Franchise Management for Retail Business) รหัสวิชา 3673303 จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดั งกล่ าวให้มี ค วามเป็น มาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้ องตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและ
ข้อเสียของการทําธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข การตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดหา
เงินทุนสําหรับการทําธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจค้าปลีก การติดต่อ และ
กระบวนการในการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจค้าปลีกโดยผ่านระบบแฟรนไชส์
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรีย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3673303

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)

การจัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก

(ภาษาอังกฤษ) Franchise Management for Retail Business
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุภาภรณ์ สมไพบูลย์

ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
16 พฤศจิกายน 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการจัดการแฟรนไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียของการทํ าธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข
การตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดหาเงินทุนสําหรับการทําธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการทําธุรกิจค้าปลีก การติดต่อ และกระบวนการในการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจค้าปลีกโดย
ผ่านระบบแฟรนไชส์
Types of franchise business. Advantages and disadvantages of franchising
Conditions, regulations, marketing, management, financing, business possibility analysis for
retail business. Communication and process to create retail business opportunities through
franchising
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีฝึกปฏิบัติ
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ทํ าก าร ส อ น ได้ ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลู กฝั งให้ นั ก ศึ ก ษามี ระเบี ย บวินั ย โดยเน้ น การเข้ าชั้ น เรียน การแต่ งกายตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ สําคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
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2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตัวอย่างประกอบพร้อ มยกตั วอย่ างประกอบการ
แก้ปัญหาของการจัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
(3) มอบหมายงานต่ างๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น เช่ น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/อัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน/ กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านการจัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก ในสถานการณ์
ปัจจุบัน
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ วัด ความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กําหนดให้ นักศึกษาฝึ กการสืบค้นข้อมูลและจัดทํ ารายงานเกี่ยวกับการตลาดสําหรับ ธุรกิจ
บริการที่ได้รับมอบหมาย
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/อัตนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
5.2.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.3.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website และการทํารายงาน โดยมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ/ รายงาน (กลุ่ม)
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

1

แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์
- ความหมาย และลักษณะของธุรกิจแฟรน
ไชส์
- ประเภทของธุรกิจ แฟรนไชส์

Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจการจัดการธุรกิจ
แฟรนไชส์ และนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ และประเภทของ
ธุรกิจแฟรนไชส์
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

ผู้สอน
สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

2

รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจค้าแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- องค์ประกอบของการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก

จํานวน
ชั่วโมง

ข้อดีในการทําธุกิจแฟรนไชส์สาํ หรับธุรกิจ
ค้าปลีก
- ข้อดีในการทําธุกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
- ข้อได้เปรียบในการทําธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถแบ่งแยกองค์ประกอบของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดกับ
ธุรกิจแฟรนไชส์ได้ตามองค์ประกอบต่าง ๆ
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน
สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1,2
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1,2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ข้อเสียในการทําธุกิจ แฟรนไชส์สาํ หรับ
ธุรกิจค้าปลีก
- ข้อเสียในการทําธุกิจ แฟรนไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
- ข้อเสียเปรียบในการทําธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจถึงช้อเสียในการทําธุกิจ
แฟรนไชส์ และสามารถวิเคราะห์ถึงข้อ
เสียเปรียบทางธุรกิจ เพื่อลดความสูญเสีย
ทางธุรกิจได้

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1,2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

3. ใบงาน

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อดีของการทํา
ธุรกิจแฟรนไชส์ และสามารถนําข้อ
ได้เปรียบทางธุรกิจมาปรับใช้การการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
จริงได้
4

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

5

6

กฎเกณฑ์ ในด้านการตลาดของธุรกิจแฟ
รนไชส์สาํ หรับธุรกิจค้าปลีก
- วิธีการทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในทางการตลาดของ
ธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์วิธี
กิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก ภายใต้กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องในทางการตลาดของธุรกิจแฟรน
ไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
เงื่อนไขในด้านการตลาดของธุรกิจแฟรน
ไชส์สาํ หรับธุรกิจค้าปลีก
- เงื่อนไขในด้านการตลาดของธุรกิจแฟรน
ไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก

ผู้สอน
สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1,2
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

13

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขในด้าน
การตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการจริง
7

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
- ความหมายของการจัดการธุรกิจแฟรน
ไชส์
- กระบวนการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความหมาย และ
กระบวนการการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
และสามารถบูรณาการร่วมกับการเรียนใน
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้า

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์วิธีการจัดการสินค้า กรณีศึกษา
การจัดการสินค้าของร้านค้าปลีก
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

14

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

8

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก (ต่อ)
- เทคนิคการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์วิธีการ และ เทคนิคการจัดการ
ธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
3. ให้นักศึกษาทําใบงาน เรือง วิธีการ และ เทคนิคการ
จัดการธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก เพื่อฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก และมีความคิด
สร้างสรรค์ในทางเทคนิคการจัดการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในปัจจุบัน
9

การจัดหาเงินทุนของธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- วิธีการการจัดหาเงินทุนของธุรกิจแฟรน
ไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- ช่องทางในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
แฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก

ผู้สอน
สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1,2
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1,2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

15

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาได้รู้ถึงวิธีการการจัดหาเงินทุนของ
ธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
และสามารถพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ช่องทางในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
แฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
10

การจัดการเงินทุนของธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- วิธีการการจัดการเงินทุนของธุรกิจแฟรน
ไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเงินทุนของธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก และสามารถประเมินความ
คุ้มค่าในการจัดการเงินทุนเบื้องต้นได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1,2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

16

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

11

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทํา
ธุรกิจแฟรนไชส์สาํ หรับธุรกิจค้าปลีก
- เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ทําธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก

จํานวน
ชั่วโมง

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทํา
ธุรกิจแฟรนไชส์สาํ หรับธุรกิจค้าปลีก (ต่อ)
- การประเมินความเป็นไปได้ในการทํา
ธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกการประเมินความเป็นไปได้ในการทํา
ธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก

Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจแฟ
รนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก และมีความ
สร้างสรรคืในการสร้างความเป็นไปได้ในการ
ทําธุรกิจแฟรนไชส์
12

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน
สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1,2
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1,2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

17

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจในวิธีการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก และสามารถประเมิน
ความเป็นไปได้เบื้องต้นได้
13

การติดต่อในการทําธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- กระบวนการติดต่อในการทําธุรกิจแฟรน
ไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- กระบวนการติดต่อในการทําธุรกิจแฟรน
ไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีกอย่างสร้างสรรค์
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการติดต่อใน
การทําธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกฝนกระบวนการติดต่อในการทํา
ธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

18

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

14

กระบวนการสร้างสรรค์ในการทําธุรกิจแฟ
รนไชส์สาํ หรับธุรกิจค้าปลีก
- กระบวนการสร้างสรรค์ในการทําธุรกิจ
แฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก

จํานวน
ชั่วโมง

การสร้าง และการแสวงหาโอกาสในการ
ทําธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- การสร้าง โอกาสในการทําธุรกิจแฟรนไชส์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- การแสวงหาโอกาสในการทําธุรกิจแฟรน
ไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานเรื่องการวิเคราะห์โอกาสและ
แนวโน้มของร้านค้าปลีกในอนาคต
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาการ
จัดการแฟรน
ไชส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างสรรค์ในการทําธุรกิจ
แฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก และสามารถ
วิเคราะห์ธุรกิจตัวอย่างที่มีประบวนการ
สร้างสรรค์ในการทําธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่าง
ถูกต้อง
15

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน
สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1,2
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1,2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

Learning Outcome
นักศึกษามีความสามารถในการสร้าง และ
การแสวงหาโอกาสโอกาสในการทํา
ธุรกิจแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีกอย่าง
ถูกต้องตามจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. กิจกรรมในชั้น
เรียน จิตพิสัย การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบ
ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย

1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.3
4.1.1, 5.1.3
5.1.4

2. การศึกษาค้นคว้า
จากกิจกรรมทีไ่ ด้รับ
มอบหมายและการ
จัดทําแผนผัง
ความคิด และการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา

1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.3
4.1.1, 5.1.3
5.1.4

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
10%
1. ประเมิน จากการตรง 1-15
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้น เรียน การส่ งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมิ นจากการแต่ง
ก า ย ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ที่
เป็ นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
1. ประเมิน จากการตรง 1-15
20%
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้น เรียน การส่ งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากความ
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3 . ป ร ะ เมิ น จ าก ก าร
วิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา/
ก าร เขี ย น ส รุ ป Mind
Map เพื่อวัดความเข้าใจ
ของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี
ส่ ว นร่ ว มในการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ก า ร
อภิปรายกลุ่ม
วิธีการประเมิน
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3. รายงานและการ 1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 2.1.3
นําเสนอ
3.1.1, 3.1.3
4.1.1, 5.1.3
5.1.4

วิธีการประเมิน
5 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก
พฤติ ก รรมในห้ อ งเรี ย น
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ องเรี ย น
พฤติ ก รรมการทํ า งาน
เป็นทีม
1. ประเมิน จากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้น เรียน การส่ งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่ง
ก า ย ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ที่
เป็ นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความ
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
4. ประเมิน จากรายงาน
ที่ ได้ รั บ ม อบ ห ม าย มี
ความซื่ อ สั ต ย์ ไม่ ทุ จ ริ ต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน
5 . ป ร ะ เมิ น จ าก ก าร
นํ า เสนอผลงาน (กลุ่ ม )
หน้ า ชั้ น เรี ย น การเป็ น
ผู้ นํ า และผู้ ต ามในการ
อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม
ตลอดจนการใช้ความคิด
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้า
ปลีกได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

1-14
15

30%

22

มคอ. 3
กิจกรรมที่

4. การทดสอบ
วัดผลความรู้

ผลการเรียนรู้

2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.3

วิธีการประเมิน
6. ประเมิ น จากผลการ
สื บ ค้ น เท ค นิ ค ก า ร
นําเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
ประเมินจากการสอบ
ปลายภาค โดยใช้
ข้อสอบแบบปรนัย/
อัตนัย

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์. (2561). การจัดการแฟรนไชส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
2.1 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ (2553). 6 แฟรนไชส์ที่น่าลงทุนในปี 2553.วารสาร SMEs PLUS.ปีที่
1 (กรกฎาคม)
2.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กิจการค้าร่วม (Join Venture) คืออะไร. (Online) สืบค้น
จาก http://www.innobizmatching.org/
2.3 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs). (Online) สืบค้นจาก www.ismed.or.th
2.4 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). การประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม. (Online) สืบค้นจาก http://cms.sme.go.th.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 เว็บไซต์บริษัทชั้นนําทางด้านธุรกิจค้าปลีก
3.2 เว็บไซต์สํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษา
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น สุ่มตรวจผลงานนักศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษาวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตาม
ข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ต ามข้ อ 4 ปรับ ปรุงรูป แบบการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น โดยเน้ น
นักศึกษาเป็นสําคัญ
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