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หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา 3674801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ภาษาอังกฤษ) Seminar in Retail Business Management

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคพร กระจาดทอง
อาจารย์รติญา นนธิราช

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3674801 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(Seminar in Retail Business Management) จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในการจั ด การเรีย นการสอนในรายวิช า
ดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ ลัก ษณะของการสัม มนา องค์ป ระกอบของการจัด สัม มนา
ขั้น ตอนการจัด สัม มนา การประชุม และขั้น ตอนการประชุม การจัดการเรีย นการสอนด้วยการสัม มนา
การประเมินผลการสัมมนา กรณีศึกษากับการสัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
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 ทั้งนี้ได้ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาบูรณาการรายวิชาที่เรียน
มาแล้วตามโครงสร้างหลักสูตรกับการจัดการโครงการสัมมนา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3674801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ภาษาอังกฤษ) Seminar in Retail Business Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ภคพร กระจาดทอง
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ภคพร กระจาดทอง ตอนเรียน A1
อาจารย์รติญา นนธิราช ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 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
1.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการจัดสัมมนา องค์ประกอบของการจัดสัมมนา ขั้นตอนการจัด
สัมมนา การประเมินผลการสัมมนา และการประยุกต์ใช้การคิด และทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเชิงวิชาการในการสื่อสารได้ทั้งการเขียนการพูด
1.3. เพื่อฝึกความเป็นผู้นําและผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ทํางานเป็นทีมได้ดี มีความสามารถในการบริหาร
จัดการโครงการ
1.4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดได้
1.5.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การสัมมนาและลักษณะของการสัมมนา องค์ประกอบของการจัดสัมมนา ขั้นตอนการจัดสัมมนา การ
ประชุมและขั้นตอนการประชุม การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา
กรณีศึกษากับการสัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Seminar and seminar Characteristics, seminar components, seminar procedure,
conference and conference procedure, seminar in learning management systems, seminar
evaluation, seminar in retail business management case study
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการเรียนการสอนได้
หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชาให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสมและกําหนดไว้
- อาจารย์ประจํารายวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียนโดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

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
1.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจํา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนส่งงานให้ตรงเวลาการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและศึกษากรณีตัวอย่างจากการนําเสนอ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานคนอื่น
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ี่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ในเนื้อหาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยวิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
2.1.4 สมารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.2.2 การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.2 วัดและประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาด้านธุรกิจตามที่กําหนดหรือตาม
ความสนใจ
2.3.3 วัดผลจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูลจําแนกข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแก้ปัญ หาวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จําลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบ เพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทํางานเป็นทีมแสดงภาวะผู้นําสมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญ หาตามสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสามาชิกของกลุ่ม
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 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทําเป็นงานกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กําหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อที่ปัญหาเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อสารนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินผลการติดตามวิเคราะห์และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
1
- แนะนํารายวิชา
- ความหมายของการสัมมนา
- การสัมมนาเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ประชุม
- วัตถุประสงค์ของการสัมมนา
2

3

- ลักษณะสําคัญของการสัมมนา
- ประโยชน์ของการสัมมนา
- ลักษณะของการสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ
- ปัญหาของการจัดสัมมนา
Learning Outcome
- นักศึกษาเขียนกระบวนการขัน้ ตอนใน
การจัดสัมมนาได้
- หลักการวางแผนการจัดการสัมมนา
1. รายละเอียดของงาน
2. การจัดอันดับก่อนหลังของงาน
3. การประมาณเวลาทีใ่ ช้ของแต่ละงาน
4. การจัดทํากรอบความรับผิดชอบ
5. การมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือ
กรรมการ
6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
สืบค้นรูปแบบการจัดการสัมมนาในด้าน
ธุรกิจค้าปลีก ในเว็บไซต์ พร้อมนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน

สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1, 1.3

(1), (2)

1.1, 1.3

(1), (2)

4

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
สืบค้นรูปแบบการจัดการสัมมนาใน
ประเภทต่างๆ ในเว็บไซต์ พร้อมนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1.เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

4

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
ฝึกการเขียนวางแผนการจัดสัมมนา
พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

1.เอกสารประกอบการ
1.1, 1.2, 1.3
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint
3. ใบงาน การวางแผนการ
จัดสัมมนา

ผู้สอน

(1), (2)
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สัปดาห์
ที่
4

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
7. การกํากับและติดตามงาน
- การดําเนินงานการจัดสัมมนา
- ขั้นเตรียมการก่อนการสัมมนา
- ขั้นดําเนินการระหว่างการสัมมนา
- ขั้นดําเนินการหลังการสัมมนา
Learning Outcome
- นักศึกษาเขียนโครงการประชุมสัมมนาได้

จํานวน
ชั่วโมง
4

5

องค์ประกอบของการสัมมนา
- องค์ประกอบด้านเนื้อหา
- องค์ประกอบด้านบุคลากร

4

6

- องค์ประกอบด้านสถานที่และอุปกรณ์
- องค์ประกอบด้านเวลา
- องค์ประกอบด้านงบประมาณ
Learning Outcome
- นักศึกษาเลือกสถานที่ อุปกรณ์ การคิด
งบประมาณ และการจัดห้องสัมมนาได้

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
ฝึกการเขียนโครงการการจัดสัมมนา
พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อการสอน

1.เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint
3. ใบงาน การเขียน
โครงการ
4. แบบฝึกหัด
1.เอกสารประกอบการ
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล เช่น เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
ให้นักศึกษาฝึกการตัง้ ชื่อเรื่องการ
สัมมนา คนละ 5 หัวข้อ และกําหนดการ 2.PowerPoint
3. ใบงาน การตัง้ ชื่อเรื่อง
สัมมนา พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
การสัมมนา
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.เอกสารประกอบการ
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
เช่น ฝึกการคิดงบประมาณในการจัด
จัดการธุรกิจค้าปลีก
สัมมนา พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.PowerPoint
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3. ใบงาน การคิด
งบประมาณ
4. แบบฝึกหัด

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1, 1.2, 1.3

(1), (2)

1.2

(1), (2)

1.2

(1), (2)
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
7
- เทคนิคในการทํากรอบเนื้อหาในการ
สัมมนา
1. ให้กลุ่มย่อยเสนอหัวเรื่อง
2. ตัง้ หัวข้อในการสัมมนา
3. จัดกลุ่มหัวเรื่องที่เหลือเป็นด้านต่าง ๆ
4. มอบหัวข้อเรื่องด้านต่าง ๆ ให้แต่ละ
กลุ่มย่อย
5. ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล เช่น
ให้นักศึกษาฝึกการกลุม่ ย่อยเสนอหัว
เรื่อง แล้วนํามาตั้งหัวข้อในการสัมมนา
คนละ 5 หัวข้อ พร้อมนําเสนอหน้าชั้น
เรียน

สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint
3. ใบงาน เสนอหัวเรือ่ ง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.2, 1.5

ผู้สอน
(1), (2)
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-เทคนิคการเลือกแบบการประชุมมาใช้ใน
การสัมมนา
- เทคนิคการจัดสถานที่การสัมมนา
Learning Outcome
- นักศึกษาเลือกเทคนิคในการจัดสัมมนาได้

4

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
วิเคราะห์รูปแบบการประชุมทีน่ ํามาใช้
การจัดสัมมนาในแต่ละประเภท มีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร พร้อมนําเสนอหน้าชั้น
เรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1.เอกสารประกอบการ
1.1, 1.2, 1.3
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint
3. ใบงาน วิเคราะห์รูปแบบ
จัดสัมมนา
4. แบบฝึกหัด

(1), (2)
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- ลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนา
- รูปแบบการเรียนการสอนแบบสัมมนา
1. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
2. การสอนแบบอภิปราย
3. การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ

4

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล
เช่น การมอบหมายบทบาทสมมติ และ
นําเสนอการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ
การสัมมนา หน้าชั้นเรียน

1.เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint

(1), (2)

1.1, 1.2
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
10 - องค์ประกอบของการเรียนการสอน

แบบสัมมนา
1. ผู้สอน
2. ผู้เรียน
3. ห้องเรียน
4. บรรยากาศในการเรียนการสอน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการ
เรียนรู้

สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1

ผู้สอน
(1), (2)

1.1, 1.2, 1.3

(1), (2)

1.1, 1.2

(1), (2)

Learning Outcome
-นักศึกษาระบุถงึ สภาพห้องเรียนที่ กระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ได้

11

- ความหมายการประเมินผลการสัมมนา
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
สัมมนา
- ปัจจัยการประเมินอย่างเป็นระบบ

4

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
ให้สร้างแบบประเมินผลในการจัดสัมมนา
พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

12

- วิธีการประเมินผล
การสัมมนา
- การประมวลสรุปของการสัมมนา
- การติดตามผลการสัมมนา

4

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล
เช่น ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เนท
เกี่ยวกับวิธกี ารประเมินผลการสัมมนา ที่
นิยมใช้
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

Learning Outcome
- นักศึกษาสร้างแบบประเมินผลการสัมมนา
ได้

1.เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint
3.ใบงาน แบบประเมินผล
การจัดสัมมนา
1.เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint
3. แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
13 - ความหมายของกรณีศึกษา
- วัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา
- องค์ประกอบสําคัญของวิธีสอนแบบ
กรณีศกึ ษา
14

- ขั้นตอนสําคัญของการสอนแบบ
กรณีศึกษา
- เทคนิคการใช้วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
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- ขั้นตอนการประเมินการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
1. กรณีศึกษาวิกฤษติ “ธุรกิจค้าปลีก”
ครั้งใหญ่ 13 แบรนด์ดังปิดสาขา เหตุคน
ซื้อออนไลนมากขึ้น
2. กรณีศึกษา Wal-Mart Wal-Mart
Grapples with RFID
3. กรณีศึกษา:Coca-Cola Freestyleน

จํานวน
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
จุดมุ่งหมายรายวิชา
4
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.เอกสารประกอบการ
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น เรียนรายวิชาสัมมนาการ
วิเคราะห์กรณีศกึ ษาด้านธุรกิจค้าปลีก
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.PowerPoint
3.กรณีศกึ ษา
4
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.เอกสารประกอบการ
1.4, 1.5
2.ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการ
บรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
จัดการธุรกิจค้าปลีก
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการ
2.PowerPoint
เรียนรู้
4
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.เอกสารประกอบการ
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.ดําเนินการจัดสัมมนา โดยให้นักศึกษา เรียนรายวิชาสัมมนาการ
รับผิดชอบการจัดสัมมนาทุกกระบวนการ จัดการธุรกิจค้าปลีก
ตั้งแต่พิธกี ารจนกระทัง่ จบการสัมมนา
2.PowerPoint
3.ดําเนินการจัดสัมมนาจริง
โดยมีวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากบุคคลภายนอก และมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ
100 คน

ผู้สอน
(1), (2)

(1), (2)

(1), (2)

Learning Outcome
- นักศึกษาจัดโครงการสัมมนาด้านธุรกิจค้า
ปลีกได้
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
4.1.1, 4.1.2

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
ของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
4. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

2.จัดสัมมนา

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.3,
2.1.4, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.3

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินจากการจัดสัมมนา
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
6. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด
7. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
8. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
25%

15

30%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3. งานที่ได้รับ 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
มอบหมาย
- บทบาทสมมติ 2.1.1, 2.1.3,
- การสืบค้น
2.1.4,
ข้อมูล บทความ 3.1.1, 3.1.2,
ข่าว
3.1.3, 4.1.1,
- การฝึกปฏิบัติ 4.1.2, 5.1.3
- กรณีศกึ ษา

3. สอบปลาย
ภาค

2.1.1, 2.1.3,
2.1.4

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คดั ลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมินจากการนําเสนอหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาํ หนด
6. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
7. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดย
ใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%

16

30%

15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภคพร กระจาดทอง. (2560). สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2558). สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์.
ผล ยาวิชัย. (2553). การจัดสัมมนา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2550). จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สงขลา: ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2550). สัมมนา บันทึก: ศึกษาการออกแบบ. กรุงเทพฯ: โอเดียน
สโตร์.
ไพพรรณ เกียรติโชติชัย. (2548). การจัดการสัมมนาสูค่ วามเป็นเลิศ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
การศึกษา.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
สมาคมผูค้ ้าปลีกไทย. http://www.thairetailer.com/
หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา โค้ชชิ่งทรงพลัง และสันทนาการ.
http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/list.php?show=hot

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช าตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาโดย
ตรวจสอบข้ อ สอบ การพิ จารณาจากรายงานของผู้ เรีย นวิธีก ารให้ ค ะแนนสอบและการให้ ค ะแนนตาม
ข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
16

