รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3674301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก

(ภาษาอังกฤษ) Retail Store Operation Management

อาจารย์ผู้สอน
ดร.กัญญทอง หรดาล

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3674301 การจัดการปฏิบัติการร้านค้า
ปลีก (Retail Store Operation Management) จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการภายในร้านค้าปลีก ลักษณะงานต่างๆ ใน
ระดับปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการร้าน การสั่งซื้อสินค้า การตรวจนับสินค้า การเก็บ
รักษาสินค้า การตรวจนับสินค้าคงเหลือ การจัดการสินค้าโดยคํานึงถึงความสะดวกในการเลือกซื้อและการ
เพื่มยอดขายของธุรกิจการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและการจัดการทรัพยากรในด้าน
ต่างๆ การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงมาตรฐานการบริการและการแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานสําหรับธุรกิจค้าปลีก
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรี ย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
30
30
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3674301 การจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
Retail Store Operation Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร.กัญญทอง หรดาล
4.2 อาจารย์ผ้สู อน
ดร.กัญญทอง หรดาล

ตอนเรียน A1, B1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชัน้ ปีที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
14 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติการภายในร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการร้านค้าปลีก
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจในกิจกรรมต่างๆภายในร้านค้าปลีก เช่น การจัดการสินค้า การวางแผน
และการจัดการทรัพยากรต่างๆ การลดต้นทุน รวมถึงมาตรฐานการให้บริการและการแก้ไขปัญหาในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการภายในร้านค้าปลีกไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ระบบการปฏิ บั ติ ก ารภายในร้ า นค้ า ปลี ก ลั ก ษณะงานต่ า งๆ ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการจัดการร้าน การสั่งซื้อสินค้า การตรวจนับสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การตรวจนับ
สินค้าคงเหลือ การจัดการสินค้าโดยคํานึงถึงความสะดวกในการเลือกซื้อและการเพื่มยอดขายของธุรกิจการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและการจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ การลดต้นทุนและ
ค่ า ใช้ จ่ า ย รวมถึ ง มาตรฐานการบริ ก ารและการแก้ ไ ขปั ญ หาในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานสําหรับธุรกิจค้าปลีก
Operation system in retail store, kind of job for up retail store management
efficiently, order, receiving, storage and inventory, merchandise management with
comfortable buying and up sales volumes, relating useful data, organization’s resource
planning and management, cost reduction and expenses and standard of service and
solve the problem among working for high efficiently in retail business.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรทางวิชาการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหัด โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณี ศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหัด ที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
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 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางราชการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้ อ มยกตั วอย่า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการจัดการราคา
(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
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุก ต์ค วามรู้แ 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
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้ อ มยกตั วอย่า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
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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) /แบบฝึกหัด โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
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
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตั วอย่า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
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5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากแบบทดสอบ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

แนะนํารายวิชา
บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานการค้าปลีก Basic Concepts of
Retailing
- ความสําคัญของธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจค้าปลีกในระบบห่วงโซ่อุปทาน
- ธุรกิจค้าปลีกกับการบริหารการตลาด
- วัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- กรณีศกึ ษา

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล

Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ ําคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
2

3

บทที่ 2 ร้านค้าปลีก Retail Store
- ประเภทของร้านค้าปลีก แยกตามคุณลักษณะต่างๆ
- ลักษณะงานประจําวันในร้านค้าปลีก
- การกําหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดของร้านค้าปลีก
- ทําเลที่ตั้ง การออกแบบ และการจัดวางพื้นที่ภายในร้าน
Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 3 การบริหารร้านค้าปลีก Store Administration
- กฏระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม
- การวางแผนการดําเนินงาน
- ระบบงบประมาณ และการจัดหา
- การบํารุงรักษาอุปกรณ์ และร้านค้า
- การจัดการของเสีย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- การระดมความคิดเห็น
- การทํารายงาน ร้านค้า
ปลีกในประเทศไทย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1, 2

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- แบบฝึกหัด
- การระดมความคิดเห็น

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2, 3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
- ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
4

บทที่ 4 งานและหน้าที่ในร้านค้าปลีก Functioning of a Retail
Store
- การเขียนระบบงาน Work flow design
- งานประจําวันในร้านค้าปลีก
- วงจรการสั่งซื้อสินค้า Order to sale Cycle
- การจัดเรียงสินค้า
- ป้ายและการสือ่ สารในร้านค้า

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2 ,3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5

Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
บทที่ 5 การจัดการพื้นที่ในร้านค้าปลีก Space Management
- มูลค่าของพื้นที่ในร้านค้าปลีก
- ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน Return on Assets (ROA.)
- แนวคิดการจัดพื้นที่ในร้านค้าปลีก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2, 3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล

Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

6

- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
บทที่ 6 การจัดการสินค้าในร้านค้าปลีก Product
Management in Retail Store
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- การตรวจนับสินค้า
- การพยากรณ์สินค้า
- การสั่งสินค้า และการตรวจรับสินค้า
- หน้าที่ และความสําคัญของศูนย์กระจายสินค้า
- การใช้งานระบบ POS ในการบริหารการจัดเก็บสินค้า

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2 ,3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล

14

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดย
สามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
7

บทที่ 6 การจัดการสินค้าในร้านค้าปลีก Product
Management in Retail Store (ต่อ)
- การจัดหมวดหมู่สินค้า ตามประเภทสินค้า ตามยอดขาย
- แนวคิดการจัดเรียงสินค้า
- การจัดเรียงสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขาย
- การประเมินผลการจัดเรียงสินค้า

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- รายงาน การจัด
ประเภทสินค้าในร้าน
7-11

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2 ,3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล

Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดย
สามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
16

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

8

- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
บทที่ 7 การขาย Sales
- การกําหนดราคาสินค้า
- การจัดการพื้นที่ขายสินค้า
- รูปแบบและวิธีการชําระเงิน
- การใช้ POS ในการขาย
Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและวิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- การะดมความคิด
- แบบฝึกหัด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2, 3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
9

บทที่ 8 การเงินและการควบคุม ในร้านค้าปลีก Retail Store
Financial and Control
- รายได้ และค่าใช้จ่ายในร้านค้าปลีก
- เจ้าหนี้ และลูกหนี้ทางการค้า
- ระบบภาษีในร้านค้าปลีก
- รายงานทางการเงินต่างๆ
- การวัดความสามารถของร้านค้าปลีก ด้วยสัดส่วนทาง
การเงิน financial Ratio Measurement
- ต้นทุนจม และค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- การควบคุมรายการส่งเสริมการขาย เช่น การแลกซื้อ
การใช้คูปอง การแถมสินค้าขาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- แบบฝึกหัด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1,2

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล

Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
18

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดย
สามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
10

บทที่ 8 การเงินและการควบคุม ในร้านค้าปลีก Retail Store
Financial and Control (ต่อ)
- รายงานทางการเงินต่างๆ
- การวัดความสามารถของร้านค้าปลีก ด้วยสัดส่วนทาง
การเงิน financial Ratio Measurement
- ต้นทุนจม และค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- การควบคุมรายการส่งเสริมการขาย เช่น การแลกซื้อ
การใช้คูปอง การแถมสินค้าขาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- การะดมความคิด
- แบบฝึกหัด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2 ,3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดย
สามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
11

บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรบุคคลในร้านค้าปลีก Human
Resources Management in Retail Store
- การกําหนดโครงสร้างพนักงานในร้าน
- การกําหนดหน้าที่การทํางาน
- ระเบียบและข้อบังคับการทํางาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- การะดมความคิด
- แบบฝึกหัด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2 ,3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การทํางานเป็นกะ
- การจัดหาพนักงาน
- การสอนงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานการ
Learning Outcome
- ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
21

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
12

บทที่ ๑๐ ลูกค้า และการให้บริการลุกค้า Customer and
Customer services
- พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และพฤติกรรมการซื้อแบบ
บริการตนเอง Self service
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer
Relation Management
- บริการในร้านค้าปลีก
- ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการจัดการข้อร้องเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- การะดมความคิด
- รายงานพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของลูกค้าใน
ร้านค้าปลีก

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2, 3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล

Learning Outcome
- ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
22

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและวิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
- สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา
สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือ
ในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
23

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
13

บทที่ 12 การจัดการความเสี่ยงในร้านค้า Risk management
in Retail Store
- การประเมินความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงที่มีใน
ร้านค้าปลีก
- การทุจริต และการป้องกัน
- การลักขโมย การหยิบฉวยสินค้า และการป้องกัน
- การวางแผนระงับหรือป้องกันความเสี่ยง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- การะดมความคิด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2 ,3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล

Learning Outcome
- ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
24

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดย
สามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
14

บทที่ 13 การตรวจสอบในร้านค้าปลีก Retail Store Audit
- ความสําคัญในการตรวจสอบร้านค้า
- สิ่งที่ต้องตรวจสอบในร้านค้า
- การตรวจนับสินค้า และวงรอบการตรวจนับสินค้า
- รายงานต่างๆในร้านค้า
- การวัดความพึงพอใจของลูกค้า
Learning Outcome
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- การะดมความคิด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2, 3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
15

สรุปบทเรียน
นําเสนอรายงานประจําวิชา
Learning Outcome
- ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การบรรยาย
- นิทรรศการร้านค้า
จําลอง

สื่อการสอน
- การจัด
นิทรรศการ

1, 2 ,3

ดร.กัญญ
ทอง
หรดาล
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและวิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
- สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา
สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือ
ในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน พร้อมทัง้ เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน 1.1.1,1.1.2,
/ การตรงต่อเวลา / 1.1.3
การแต่งกาย /
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสํานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม
2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย
(งานเดี่ยวและงาน
กลุ่ม)

1.1.1,1.1.2,
1.1.3
2.1.1, 2.1.3
3.1.2, 3.1.3,
4.1.3
5.1.1, 5.1.4

3.ก ารจั ด ร้ า น ค้ า 1.1.1,1.1.2,
1.1.3
จําลอง
2.1.1, 2.1.3
3.1.2, 3.1.3, 4.1.3
5.1.1, 5.1.4

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม กํ าห น ด ระ ย ะ เวล าที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
30%
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ
ที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ
ทั้งในห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์
ไม่ ทุ จ ริ ต ไม่ นํ าผลงานของผู้ อื่ น มา
เป็นของตน
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็ นการทํากิจกรรม
กลุ่ม
5 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม
1.ประเมินผลงานในการจัดงาน
7-8
20%
วิธีการประเมินผล
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

4. สอบปลายภาค

วิธีการประเมินผล

2.1.1, 2.1.2,
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
2.1.3, 3.1.2, 3.1.3 โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นฤมล โสภารัตนกุล. (2560). เอกสารประกอบการเรียนการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช. 2555. ธุรกิจค้าปลีก.สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพ
สุพรรณี อินทร์แก้ว. 2555. การบริหารการค้าปลีก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี. กรุงเทพ : ธนาเพลส
สุมนา อยู่โพธิ์.2544. การค้าปลีก. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพ.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 http://www.arit.dusit.ac.th/
3.2 เว็บไซต์สํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานวิจัย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
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