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รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป  
1 รหัสและชื่อวิชา                           

                       07-212-309   การค านวณเพ่ือการจัดการสินค้า  
                        Mathematics for Merchandising 

2 จ านวนหน่วยกิต                          
                        3  หน่วยกิต  3 (3-0-6) 

3 หลักสูตรและประเภทของวิชา         
                        เทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชาการจัดการสินค้าแฟชั่น 
                        และเป็นหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
                        อาจารย์ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ (อาจาย์พิเศษ) 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    
                        ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่  3 

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre - requisite) (ถ้ามี) 
                         - 

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
                         - 

8 สถานที่เรียน             
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
                         - 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      1. ตระหนักถึง ความส าคัญเก่ียวกับหลักการจัดการธุรกิจเสื้อผ้า การจัดองค์กร อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม 

2. เข้าใจการจัดประเภทสินค้าเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวัสดุการผลิต ระบบการผลิต
และการวางแผนการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 

3. สามารถค านวณต้นทุนการผลิต และวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการสินค้าเสื้อผ้า 
4. มีวินัยและความรับผิดชอบต่องานการค านวณเพ่ือการจัดการสินค้า 

       5. ใช้วิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

       - 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1 ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการจัดการธุรกิจเสื้อผ้า การจัดองค์กร การจัดประเภทสินค้า
เครื่องนุ่งห่ม ความรู้เกี่ยวกับวัสดุการผลิต ระบบการผลิตและการวางแผนการผลิต
เสื้อผ้าอุตสาหกรรม การค านวณต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการ
สินค้าเสื้อผ้า 

2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/  
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย  45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมเฉพาะ
ความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 

3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล จ านวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

            1.1   เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย 
            1.2   ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 
            1.4   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
            1.5   ตะหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 

  วิธีการสอน 
            1. ให้ความส าคัญในวินัย  การต่อตรงเวลา  การส่งงานในเวลาที่ก าหนด 
            2.  สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และสังคม 
            3.  เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตามระเบียบข้อบังคับของ 
                มหาวิทยาลัย 
           4.  ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           5.  ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    

  วิธีการประเมินผล 
           1.  การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
           2.  พิจารณาจากการถามตอบและผลงานของนักศึกษา 
           3.  สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกายของนักศึกษา 

2 ความรู้ 
 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1 เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ 

          2.2  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สินค้าแฟชั่น 

 วิธีการสอน 
          1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          2.  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน 
          3.  ให้นักศึกษาท าผลงานโดยน าหลักการทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ 

  วิธีการประเมินผล 
          1. การทดสอบย่อย1 
          2.  พิจารณาจากผลงานที่มอบหมาย 
          3.  การสอบปลายภาค 
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3 ทักษะทางปัญญา 
 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1  คิดอย่างมีระบบพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
       3.2  สืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิด และหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา 

 วิธีการสอน 
       1.  ให้นักศึกษาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
       2.  กรณีศึกษาเกี่ยวกับการค านวณเพ่ือการจัดการสินค้า        
       3.  การศึกษา  ค้นคว้า และเสนอผลงาน  

 วิธีการประเมินผล 
       1.  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย 
       2.  ประเมินจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการค านวณเพ่ือการจัดการสินค้า        
      3.  ประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

       4.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
       4.2  สามารถน าเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

 วิธีการสอน 
        1.  ก าหนดการท างานกลุ่มและงานเดี่ยว 
        2.  ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
        3.   ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

 วิธีการประเมินผล 
        1.  ประเมินพฤติกรรมภาวะ  การเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
        2.  พิจารณาจากการผลงานและการน าเสนอของนักศึกษา 
        3.  ประเมินผลจากผลงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

       5.2 ประยุกษ์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการศึกษาปัญหาและการน าเสนอรายงาน  
       5.3  สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น  เก็บข้อมูล  ประมวลผล  และแปลความหมาย 
รวมถึงการน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 วิธีการสอน 
       1.  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
       2.  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ       
           มอบหมาย 

 วิธีการประเมินผล 
       1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
       2.  ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด        (หน่วย
เรียน/บทเรียน/หัวข้อ) 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ การวัดผล 

1 คณิตศาสตร์เบี้องต้นเพ่ือการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบ 

3 
 
 

การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 
 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

การบ้าน 

2 ค าศัพท์ เงื่อนใขการค้า และแบบฟอร์ม
ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า 

3 
 
 

 

การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

3 ค าศัพท์ เงื่อนใขการค้า และแบบฟอร์ม
ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า 

3 
 
 

การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

4 Individual Mark Up 3 
 
 
 

การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

5 T-Chart 3 
 
 

การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

6 Average, Cumulative, and 
Maintained Mark Up 

3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

7 Average, Cumulative, and 
Maintained Mark Up 

3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

8 Mark Down 3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง

1.PowerPoint 
2.เอกสาร

ถาม-ตอบ
และ
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ประกอบ 
 

ประกอบ แบบทดสอบ 

9 Mark Down 3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

10 องค์ประกอบของ Merchandise Plan 3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

11 การวิเคราะห์ Merchandise Plan ของ
ปีที่ผ่านมา 

3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

12 การค านวนและปรับเปลี่ยนแผนงาน 3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

13 การค านวนและปรับเปลี่ยนแผนงาน 3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

14 การค านวนและพยากรณ์ปีถัดไปของ 
Merchandise Plan 

3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

15 การค านวนและพยากรณ์ปีถัดไปของ 
Merchandise Plan 

3 การบรรยาย
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ 
 

1.PowerPoint 
2.เอกสาร
ประกอบ 

ถาม-ตอบ
และ
แบบทดสอบ 

16 สอบปลายภาคการศึกษา     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 
 

ด้านความรู้ ทดสอบย่อย1 
ทดสอบย่อย2 
ทดสอบย่อย3 
ทดสอบย่อย4 
ทดสอบย่อย5 
สอบปลายภาค 

3 
7 
11 
14 
15 
16 

5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 

(30 %) 
ด้านทักษะทางปัญญา รายงาน 

สอบปลายภาค 
2,4 
16 

(20 %) 
(30 %) 

ด้านความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบ 

งานกลุ่ม 
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

1,8 -9 
ตลอดภาคเรียน 

(5 %) 
(20 %) 

ด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

ผลงาน 1-15 (20 %) 
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หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1 เอกสารและต าราหลัก 
    - Math for Merchandising: A Step by step approach, Evelyn C. More, 2nd Edition, 
Prentice Hall 

2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 

3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 

 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้  
- การวิจัยในชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา  ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามที่ก าหนดในรายวิชา 

เช่น ข้อสอบ  รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 
- คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน  

5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4   
 

 


