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

รหัสวิชา 3672301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
(ภาษาอังกฤษ) Merchandising Management for Retail Business

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สภุ าภรณ์ สมไพบูลย์

คํานํา
เอกสารรายละเอี ย ดของรายวิช า (มคอ.3) ของรายวิช าการจั ด การสิ น ค้ าสํ าหรับ ธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก
(Merchandising Management for Retail Business) รหัสวิชา 3672301 จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
ได้แก่ กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการสินค้า การกําหนดส่วนประสมของสินค้า การวางแผนหมวดหมู่
สินค้า กลยุทธ์และนโยบายการจัดการการซื้อ การจัดหาแหล่งสินค้า กระบวนการการจัดซื้อ การจัดการ
สินค้าที่มีคุณภาพ การเจรจาต่อรอง การนําเสนอ การจัดวางผังชั้น และการจัดเรียงสินค้า การจัดการสินค้า
คงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุน กําไร เพื่อการกําหนดราคาและการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติสําหรับการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้
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 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความจําเป็นต่อการ
ดําเนิ น ธุรกิ จค้ าปลี ก โดยใช้ ทั กษะการค้ น คว้าด้ วยตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อจากการเรีย นภายในห้ อ ง
ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3672301 การจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
(Merchandising Management for Retail Business)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สมไพบูลย์ ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชัน้ ปีที่ 2
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
1 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
14 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
เช่น กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการสินค้า รวมทั้งกลยุทธ์และนโยบายการจัดการการซื้อ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวิธีการวางแผนหมวดหมู่สินค้า การจัดวางผังชั้นและการจัดเรียง
สินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินธุรกิจค้าปลีกในสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเจรจาต่อรอง และการนําเสนอสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการสินค้า กําหนดส่วนประสมของสินค้า การวางแผนหมวดหมู่
สินค้า กลยุทธ์และนโยบายการจัดการซื้อ การจัดหาแหล่งสินค้า กระบวนการการจัดซื้อ การจัดการสินค้าที่
คุณภาพ การเจรจาต่อรอง แนวคิดการนําเสนอ การจัดวางผังชั้นและการจัดเรียงสินค้า การจัดการสินค้าคง
คลัง การวิเคราะห์ต้นทุน กําไร เพื่อการกําหนดราคา แลละการส่งเสริมการตลาด
Strategies and techniques in merchandising management, merchandising marketing
mixed, category planning, strategies and policy in purchasing, source of goods providing,
process of purchasing, quality products providing, negotiation, idea for presentation, layout
design and goods order, inventory management, cost and profit analysis for price
determination and marketing promotion
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การศึกษา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

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) การมอบหมายงาน /กรณีศึกษา โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นําและการ
เป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
(4) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
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) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย
การทํางานกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน การวิเคราะห์กรณีศึกษา ตลอดจนการมอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้าบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการสินค้า การกําหนด
ส่วนประสมของสินค้า การวางแผนหมวดหมู่สินค้า กลยุทธ์และนโยบายการจัดการการซื้อ การจัดหาแหล่ง
สินค้า กระบวนการการจัดซื้อ การจัดการสินค้าที่มีคุณภาพ การเจรจาต่อรอง การนําเสนอ การจัดวางผังชั้น
และการจัดเรียงสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุน กําไร เพื่อการกําหนดราคาและการ
ส่งเสริมการตลาด
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
(2) ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า
(3) ประเมินจากเนื้อหาและเทคนิคการนําเสนอรายงาน
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 าปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านการจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีกในบริบทที่หลากหลาย เช่น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการ
สินค้า การกําหนดส่วนประสมของสินค้า การวางแผนหมวดหมู่สินค้า กลยุทธ์และนโยบายการจัดการการ
ซื้อ การจัดหาแหล่งสินค้า กระบวนการการจัดซื้อ การจัดการสินค้าที่มีคุณ ภาพ การเจรจาต่อรอง การ
นําเสนอ การจัดวางผังชั้น และการจัดเรียงสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุน กําไร เพื่อ
การกําหนดราคาและการส่งเสริมการตลาด โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และออกมานําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
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(2) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานที่กําหนด โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา
และนําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย โดยใช้กรณีศึกษา และการสอบปลายภาค
(2) ประเมินจากผลการนําเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
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) การมอบหมายงาน (กลุ่ม) รายงาน / กิจกรรม /โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน เพื่อดู
ความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(2) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศกึ ษา โดยให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่มหรือ
ทีม รู้จักการแก้ไขปัญหาของทีมงาน ซึ่งจะทําให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น เรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรับผิดชอบและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ น พฤติ กรรมในห้ องเรียน เช่ น การเข้าเรียน การมี ส่วนร่วมในกิจกรรมในห้ อ งเรีย น
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
(3) ประเมินจากคุณ ภาพผลงานของนักศึกษา พิจารณาจากกิจกรรมกลุ่ม เช่น งานกลุ่ม / การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และการทํา
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กําหนดให้นักศึกษานําเสนอรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลงานจากการทํารายงานและการมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานและอภิปรายใน
ชั้นเรียน
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
แนะนําบทเรียนและรายละเอียด
ในการจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และเกณฑ์การวัดผล
ความสําคัญของการจัดการ
สินค้า
- ความหมายของการจัดการสินค้า
- ความสําคัญของการจัดการ
สินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
- ประโยชน์ของการจัดการสินค้า
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
กรณีศกึ ษา และแสดงออกในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
ในชั้นเรียน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธกี ารเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันประโยชน์และ
ความสําคัญของการจัดการสินค้า
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับ
การจัดการสินค้า
5. คําถามท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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สัปดาห์ที่
2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ความสําคัญของการจัดการ
สินค้า
- การวางแผนเลือกสรรสินค้า
- กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าร้าน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

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

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
เกี่ยวกับเลือกสรรสินค้าและกล
ยุทธ์ในการเลือกสินค้าว่าจะมี
วิธีการเลือกสินค้าโดยการใช้กล
ยุทธ์อะไร

3

กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการ
สินค้า และการจัดการสินค้าคง
คลัง
- กลยุทธ์ในการจัดการสินค้า
- เทคนิคในการจัดการสินค้า

3

สื่อการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. กรณีศกึ ษาเรือ่ งการ
วางแผนและการ
พิจารณาเลือกกลยุทธ์
ในการเลือกสินค้าเข้า
ภายในร้าน
5. คําถามท้ายบทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
1. เอกสาร
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
ประกอบการสอน
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษากลยุทธ์ในการจัดการ วิชาการจัดการสินค้า
สินค้าและการใช้เทคนิคในการจัดการสินค้า เพื่อฝึกคิด สําหรับธุรกิจค้าปลีก
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
2. สื่อการสอน Power
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
point

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,4
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1,4

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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สัปดาห์ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนได้ว่าธุรกิจ
จากกรณีศึกษาเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การจัดการสินค้าและมีเทคนิคใน
การจัดการสินค้าที่เป็นอย่างไร
กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการ
สินค้า และการจัดการสินค้าคง
คลัง (ต่อ)
- ความรู้ทั่วไปของการจัดการ
สินค้าคงคลัง
- การจัดการสินค้าคงคลังสําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนและ
อธิบายวิธกี ารจัดการสินค้าคงคลัง
ของธุรกิจค้าปลีกจากกรณีศึกษา
ได้

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเกีย่ วกับ
การใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการสินค้า

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการสินค้าคง
คลังสําหรับธุรกิจค้าปลีก เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต การ
จัดการสินค้าคงคลัง
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
4. คําถามท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

12

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

5

การกําหนดส่วนประสมของ
สินค้า และการส่งเสริมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจค้าปลีก
- การกําหนดส่วนประสมของ
สินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจค้า
ปลีก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

6

การกําหนดส่วนประสมของ
สินค้า และการส่งเสริมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจค้าปลีก
(ต่อ)
- การส่งเสริมทางการตลาด
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- แนวทางในการส่งเสริม
การตลาดสําหรับธุรกิจค้าปลีก
การวางแผนหมวดหมู่สินค้า การ
วางผังชั้นและการจัดเรียงสินค้า
และการนําเสนอสินค้า
- การวางแผนหมวดหมู่สินค้า
- แนวคิดในการนําเสนอสินค้า

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแต่ละคนทําการแยกหมวดหมู่ของสินค้า
ภายในร้าน 7 -11 และบอกถึงแนวคิดในการนําเสนอ
สินค้าของร้าน 7-11 ว่าเป็นการใช้แนวคิดแบบใด

7

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. คําถามท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. คําถามท้ายบทเรียน
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,4
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1,4

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

2,3

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถแยกหมวดหมู่
สินค้าภายในร้าน 7 – 11 ได้ และ
สามารถเขียนบอกได้ว่าเป็นการใช้
แนวคิดแบบใดในการนําเสนอ
สินค้าภายในร้าน

8

การวางแผนหมวดหมู่สินค้า การ
วางผังชั้นและการจัดเรียงสินค้า
และการนําเสนอสินค้า (ต่อ)
- การวางผังชั้นและจัดเรียงสินค้า
- การจัดเรียงสินค้า
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนข้อ
เปรียบเทียบการจัดเรียงสินค้า
ระหว่างธุรกิจ 7 – 11 กับร้าน
สะดวกซื้อทัว่ ไปได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2,3

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

เพราะเหตุใด
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานให้นักศึกษา
แยกหมวดหมู่ของ
สินค้าภายในร้าน 7 11 และบอกถึงแนวคิด
ในการนําเสนอสินค้า
ของร้าน 7-11 ว่าเป็น
การใช้แนวคิดแบบใด
เพราะเหตุใด
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
1. เอกสาร
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
ประกอบการสอน
2. ให้นักศึกษาดูวีดีทัศน์การจัดเรียงสินค้าและทําการ
วิชาการจัดการสินค้า
วิเคราะห์ความแตกต่างของการจัดเรียนสินค้าระหว่าง 7 สําหรับธุรกิจค้าปลีก
– 11 กับร้านในวีดีทัศน์
2. สื่อการสอน Power
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
point
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
3. วีดีทัศน์
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
https://www.youtu
be.com/watch?v=d
0oif-8FUY0

14

สัปดาห์ที่
9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
กลยุทธ์ นโยบายและ
กระบวนการในการจัดซื้อสําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
- กลยุทธ์การจัดซื้อสําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
- การกําหนดนโยบายในการจัดซื้อ
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- กระบวนการการจัดซื้อ
Learning Outcome
1. นักศึกษาสามารถเขียนวาง
แผนการจัดซื้อสินค้า กําหนด
นโยบายในการจัดซ้อ และ
กระบวนการในการจัดซื้อสินค้า
ของธุรกิจ 7-11
2. นักศึกษาสามารถเขียนสรุป
ขั้นตอนและกระบวนการในการ
จัดซื้อจากคลิปวีดีทัศน์

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนวางแผนการจัดซือ้ สินค้า
กําหนดนโยบายในการจัดซ้อ และกระบวนการในการ
จัดซื้อสินค้า ของธุรกิจ 7-11
3. ให้นักศึกษาดูคลิปวีดีทัศน์เรือ่ งการรูปแบบและวิธีการ
จัดซื้อและสรุปวิธีการจัดซื้อว่ามีขั้นตอน/กระบวนการใน
การจัดซื้ออย่างไร
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานวางแผนการ
จัดซื้อสินค้า กําหนด
นโยบายในการจัดซ้อ
และกระบวนการใน
การจัดซื้อสินค้า ของ
ธุรกิจ 7-11
4. คลิปวีดที ัศน์
https://www.youtu
be.com/watch?v=Z
HYbf-6N9j8
5. คําถามท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,4
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

15

สัปดาห์ที่
10

11

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาสร้างบทบาทสมมติการสร้างสถานการณ์
ในการซื้อขายสินค้าเพื่อดูทกั ษะการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานให้นักศึกษา
สร้างบทบาทสมมติ
การซื้อขายสินค้าและ
การเจรจาต่อรอง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. คําถามท้ายบทเรียน

การจัดหาแหล่งสินค้าที่ได้
คุณภาพ และการเจรจาต่อรอง
- การจัดหาแหล่งสินค้า
- การจัดหาสินค้าที่ได้คุณภาพ
กระบวนการจัดหาสินค้า
- การใช้ระบบ อีซีอาร์ (ECR)
- การเจรจาต่อรอง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถที่จะแสดง
บทบาทสมมติของการซื้อขาย
และการต่อเจรจาต่อรอง และ
สามารถทีจ่ ะแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
การวิเคราะห์ตน้ ทุน และกําไร
3
- ประเภทของต้นทุน
- ก ารวิ เ ค ราะห์ ต้ น ทุ น สิ น ค้ า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- บทบาทของการวิเคราะห์ต้นทุน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2,3
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1,4

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

16

สัปดาห์ที่
12

13

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
การวิเคราะห์ตน้ ทุน และกําไร
(ต่อ)
- การวิ เ คราะห์ กํ า ไรของสิ น ค้ า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถแยกประเภท
ของต้นทุนได้และสามารถ
คํานวณหาจุดคุม้ ทุนของธุรกิจได้
การกําหนดราคา
- ความสําคัญในการกําหนดราคา
- วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา
- ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการ
กําหนดราคา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนของกรณีตวั อย่างเพื่อ
คํานวณหาจุดคุม้ ทุนของธุรกิจ
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีตวั อย่าง
การแก้ปญ
ั หาเพื่อหา
จุดคุ้มทุนของธุรกิจ
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,4
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1,4

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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สัปดาห์ที่
14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
การกําหนดราคา (ต่อ)
- การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อการกําหนดราคา
- นโยบายในการกําหนดราคา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาสมมติว่าเป็นเจ้าของธุรกิจทําการกําหนด
ราคาสินค้าโดยพิจารณาจากต้นทุนซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนอะไรบ้าง มีปัจจัยอะไรทีส่งผลในการกําหนดราคา
สินค้าของธุรกิจ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานให้นักศึกษา
สมมติตนเองเป็น
เจ้าของธุรกิจทีจ่ ะนํา
สินค้าออกจําหน่าย
โดยให้กําหนดต้นทุน
ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การตัง้ ราคา และใช้กล
ยุทธ์ใดในการกําหนด
ราคา

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,4
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

15

การกําหนดราคา (ต่อ)
- กลยุทธ์ในการกําหนดราคา
นําเสนอรายงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาสมมติว่าเป็นเจ้าของธุรกิจทําการกําหนด
ราคาสินค้าโดยพิจารณาจากต้นทุนซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนอะไรบ้าง มีปัจจัยอะไรทีส่งผลในการเลือกใช้กล
ยุทธ์แบบใดในการกําหนดราคาสินค้าของธุรกิจ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานที่ได้รบั
มอบหมายตัง้ แต่ในสัปดาห์แรกเกี่ยวกับการวางรูปแบบ
การจัดการสินค้าของธุรกิจค้าปลีก

Learning Outcome
นักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้จากการ
เรียนทําเป็นรายงาน และสามารถ
นําเสนอหน้าชั้นเรียนได้

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. ผลงานของ
นักศึกษา

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,2,3,4
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน/ 1.1.2, 1.1.3
การตรงต่อเวลา

2. แบบฝึกหัด /งาน 1.1.2, 1.1.3,
ที่ได้รับมอบหมาย 2.1.1, 2.1.3
3.1.1, 3.1.3
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

3. รายงานที่
มอบหมาย

1.1.2, 2.1.1,
2.1.3
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
3. ป ระเมิ น จากผลงาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
4. ประเมิ น จากการอภิ ป ราย การ
ทํางานกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น
เรี ย น การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา
ตลอดจนการมอบหมายให้ ศึ ก ษา
ค้ น ค ว้ า บ ท ค วาม แ ล ะ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง
5. ประเมิ น จากผลการนํ า เสนอ
ผลงานกลุ่ ม และการเป็ น ผู้ นํ า ใน
การอภิปรายซักถาม
6. ป ระเมิ น ผลงาน จากการทํ า
รายงานและการมี ส่ ว นร่ วมในการ
นําเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน
วิธีการประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากเนื้ อ หาและเทคนิ ค
การนําเสนอรายงาน

11-13

10%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

3. ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
4 .ป ระ เมิ น ผ ล งาน จ าก ก ารทํ า
รายงานและการมี ส่ ว นร่ วมในการ
นําเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
4 . ก า ร นํ า เส น อ 1.1.2, 1.1.3
4.1.1, 4.1.3
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
รายงาน
5.1.1, 5.1.2
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ป ระเมิ น จากผลงาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
3. ประเมิ น พฤติ ก รรมในห้ อ งเรี ย น
เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
4. ประเมิ น จากผลการนํ า เสนอ
ผลงานกลุ่ ม และการเป็ น ผู้ นํ า ใน
การอภิปรายซักถาม
5. การสรุปผล/
1.1.2, 2.1.1, 2.1.3 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
นําเสนอผลการ
3.1.1, 3.1.3,
งานตามกําหนดระยะเวลาที่
ดําเนินโครงการ
4.1.1, 4.1.3,
มอบหมาย
5.1.1, 5.1.2
2. ประเมินจากเนื้อหาและเทคนิค
การนําเสนอรายงาน
3. ประเมิ น พฤติ ก รรมในห้ อ งเรีย น
เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
4. ประเมิ น จากผลการนํ า เสนอ
ผลงานกลุ่ ม และการเป็ น ผู้ นํ า ใน
การอภิปรายซักถาม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

11-13

10%

14-15

10 %
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

5. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา พิจารณาจากกิจกรรมกลุ่ม
เช่ น งาน ก ลุ่ ม / ก ารวิ เ ค ราะ ห์
กรณีศึกษา
6 . ป ระเมิ น จ าก ผ ล ก ารสื บ ค้ น
เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
6. การมีส่วนร่วมใน 1.1.3, 4.1.1, 4.1.3 1. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
กิจกรรมในชั้นเรียน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น ของตน
2. ประเมิ น พฤติ ก รรมในห้ อ งเรี ย น
เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
3. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา พิจารณาจากกิจกรรมกลุ่ม
เช่ น งาน ก ลุ่ ม / ก ารวิ เ ค ราะ ห์
กรณีศึกษา
7. สอบปลายภาค 2.1.1, 2.1.3
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
3.1.1, 3.1.3
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

10 %
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40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์. (2560). การจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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
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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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