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อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุภาภรณ์ สมไพบูลย์

คํานํา
รายวิชาธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน (Retailing Business in ASEAN Marketplace) รหัสวิชา
3673201 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในหมวดวิชาเลือก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาวะธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน รูปแบบและวิธีการในการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศในอาเซียน การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสินค้าระหว่างประเทศในอาเซียน การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
รายละเอี ยดรายวิ ช านี้ เป็ นส่ วนสํ าคัญ ต่ อผู้ เรีย น ที่เน้นทั้ งการเรีย นการสอนที่ เ ป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความจําเป็นต่อการ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีก โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียน
สามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3673201

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน
(ภาษาอังกฤษ) Retail Business in ASEAN Marketplace

2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สมไพบูลย์ ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จดั ทํา
8 ธันวาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน เช่น
การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศในอาเซียน การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าระหว่างประเทศใน
อาเซียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงสภาวะธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน และ
รูปแบบและวิธีการในการจัดการธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน
3. เพื่อ ให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ ในการดํ าเนินธุร กิจค้าปลีกในสถานประกอบการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้า และการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศใน
อาเซียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้มีเนื้อหาทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งสร้าง
ความพึงพอใจต่อผู้เรียน
3. เพื่อสร้างรูปแบบการนําเสนอ วิธีการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สภาวะธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน รูปแบบและวิธีการในการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศในอาเซียน การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสินค้าระหว่างประเทศในอาเซียน การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
Situation and trend in ASEAN retailing business, styles and approaches in retailing
management in ASEAN marketplace, competition in ASEAN retailers, ASEAN supply chain
management, establishment of an ASEAN retailing business and a retailing business in ASEAN
marketplace.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 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
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
1.2.3 การมอบหมายงาน /กรณีศึกษา โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
1.2.4 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา
และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
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1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน
1.3.4 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ี่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย
การทํางานกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน การวิเคราะห์กรณีศึกษา ตลอดจนการมอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้าบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สภาวะธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาค
อาเซียน รูปแบบและวิธีการในการจัดการธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ระหว่างประเทศในอาเซียน การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าระหว่างประเทศในอาเซียน และการจัดตั้งธุรกิจ
ค้าปลีกระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย โดยใช้กรณีศึกษา
2.3.2 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
2.3.3 ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า
2.3.4 ประเมินจากเนื้อหาและเทคนิคการนําเสนอรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียนในบริบทที่หลากหลาย
เช่น สภาวะธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน รูปแบบและวิธีการในการจัดการธุรกิจค้า
ปลีกในภูมิภาคอาเซียน การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศในอาเซียน และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานสินค้าระหว่างประเทศในอาเซียน
3.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานที่กําหนด โดยใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมา และนําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย โดยใช้กรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
3.3.3 ประเมินจากผลการนําเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.4 ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
3.3.5 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
4.2.1 การมอบหมายงาน กิจกรรม รายงาน กลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน เพื่อดู
ความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.2.2 การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม
หรือทีม รู้จักการแก้ไขปัญหาของทีมงาน ซึ่งจะทําให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น เรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรับผิดชอบและมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
4.3.2 ประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
4.3.3 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา พิจารณาจากกิจกรรมกลุ่ม เช่น งานกลุ่ม/ การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และ
การทํารายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 กําหนดให้นักศึกษานําเสนอรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมิ น ผลงานจากการทํ า รายงานและการมี ส่ ว นร่ ว มในการนํ า เสนอรายงานและ
อภิปรายในชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

1

-แนะนําบทเรียนและรายละเอียดใน
การจัดการเรียนการสอน หนังสือ
เรียน และเกณฑ์การวัดผล
- ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกใน
อาเซียน
- สหภาพเมียนมา
- กัมพูชา
- ลาว
- เวียดนาม
- ฟิลิปปินส์

2

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถบอกข้อมูล
ทั่วไปของประเทศ สหภาพเมียนมา
กัมพูชา ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ได้
ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกใน
อาเซียน (ต่อ)
- สิงคโปร์
- มาเลเซีย
- อินโดนีเซีย
- บรูไนดารุสซาลาม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
แนะนําหนังสือเรียน และ website เพิ่มเติม
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม ได้แก่ การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บทความ ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ทั่ ว ไปของสหภาพเมี ย นมา กั ม พู ช า ลาว
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ พร้อมนําเสนอหน้าชั้น
เรียน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3. แนวการสอน

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม ได้แก่ การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บทความ ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ทั่วไปของสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบูร
ไนดารุสซาลาม พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3.แบบฝึกหัด

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1.1, 1.2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

9

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถบอกข้อมูล
ทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และบูรไนดารุสซาลาม
ได้
3

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และเขตการค้าเสรี (FTA)
- ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น ศึกษา
คลิปวิดีโอในเรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบต่อประเทศไทย
พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3. คลิปวิดีโอ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบต่อประเทศ
ไทย จาก https://www.youtube.com/
watch?v=WjFQVkdlFJg

1.1, 1.2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

4

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และเขตการค้าเสรี (FTA)
(ต่อ)
- ข้อมูลเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี
(FTA)
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถบอกข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม ได้แก่ การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บทความ ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ เขตการค้ า เสรี (FTA) พร้ อ มนํ า เสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3.แบบฝึกหัด

1.1, 1.2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์
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มคอ. 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3. คลิปวิดีโอ มองโลกแบบวิกรม ตอน ธุรกิจค้า
ปลีก สร้างโอกาสให้คนไทย สร้างประโยชน์ให้
อาเซียน จาก https://www.youtube.com/
watch?v=CiUN5nY67HA

1.1, 1.2

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3.แบบฝึกหัด

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

3

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม ได้แก่ การ ในภูมิภาคอาเซียน
สืบ ค้ น ข้อมู ล บทความ ข่า วที่เกี่ยวกั บ รู ป แบบ 2. สื่อการสอน Power point
การจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ในอาเซี ย น พร้ อ ม
นําเสนอหน้าชั้นเรียน

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น ศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน
คลิปวิดีโอในเรื่อง หลักการบริหารจัดการร้านค้า 2. สื่อการสอน Power point
ปลีก พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

5

สภาวะธุรกิจและแนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน
- สภาวะธุรกิจของธุรกิจค้าปลีกใน
ภูมิภาคอาเซียน

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น ศึกษา
คลิปวิดีโอในเรื่อง มองโลกแบบวิกรม ตอน ธุรกิจ
ค้าปลีก สร้างโอกาสให้คนไทย สร้างประโยชน์ให้
อาเซียน พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

สภาวะธุรกิจและแนวโน้มของ
ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน
(ต่อ)
- แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกใน
ภูมิภาคอาเซียน

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม ได้แก่ การ
สืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับแนวโน้ม
ของธุรกิจค้าปลีกในอาเซียน พร้อมนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

7

รูปแบบและวิธีการในการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน
- รูปแบบในการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน

8

รูปแบบและวิธีการในการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน
(ต่อ)

11

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

9

สื่อการสอน

3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3. คลิปวิดีโอ หลักการบริหารจัดการร้านค้า
ปลีก จาก https://www.youtube.com/
watch?v=74E8oL2ZJWM.
4.แบบฝึกหัด

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น ศึกษา
คลิปวิดีโอในเรื่อง เทคนิคการแข่งขันกับร้าน
สะดวกซื้อสมัยใหม่ พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3. คลิปวิดีโอ เทคนิคการแข่งขันกับร้านสะดวก
ซื้อสมัยใหม่ จาก https://www.youtube.
com/watch?v=F_ay5YjJEds

- วิธีการในการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียน
กระบวนการขั้นตอนในการบริหาร
จัดการธุรกิจค้าปลีกได้
การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ระหว่างประเทศในอาเซียน
- การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ภายในประเทศไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

10

การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ระหว่างประเทศในอาเซียน (ต่อ)
- การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ระหว่างประเทศเทศไทยและ
ประเทศในอาเซียน

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น แสดง ในภูมิภาคอาเซียน
บทบาทสมมุติ การแข่งขันของธุรกิจ
2. สื่อการสอน Power point

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

11

การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ระหว่างประเทศในอาเซียน (ต่อ)
- การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน

3

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น ศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน
คลิปวิดีโอในเรื่อง ทําไม? ร้านค้าปลีกต้องจ้างนัก 2. สื่อการสอน Power point
ออกแบบมืออาชีพ พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

12

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการ
แข่งขันในธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. คลิปวิดีโอ ทําไม? ร้านค้าปลีกต้องจ้างนัก
ออกแบบมืออาชีพ จาก
https://www.youtube.com/watch?v=Fcl
qdXw_yqM.
4. แบบฝึกหัด
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม ได้แก่ การ ในภูมิภาคอาเซียน
สืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับการจัดการ 2. สื่อการสอน Power point
ห่วงโซ่อุปทานสินค้า พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

12

การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้า
ระหว่างประเทศในอาเซียน
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้า
ระหว่างประเทศในอาเซียน

3

13

การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้า
ระหว่างประเทศในอาเซียน (ต่อ)
- การจัดการระบบขนส่งระหว่าง
ประเทศในอาเซียน

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล ได้แก่
การสืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับระบบ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3. แบบฝึกหัด

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

3

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม โดย การ
จัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อม
นําเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point

1.1, 12

ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเลือกระบบ
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้
14

การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
- การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

13

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

15

การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ต่อ)
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน

3

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถสร้างและ
นําเสนอธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล ได้แก่
การสืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ พร้อมนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจค้าปลีก
ในภูมิภาคอาเซียน
2. สื่อการสอน Power point
3. แบบฝึกหัด

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1.1, 12

ผู้สอน
ผศ.สุภาภรณ์
สมไพบูลย์

14

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
1. การเข้าชั้น 1.1.2, 1.1.3
เรียน/ การ
ตรงต่อเวลา
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่
ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

2.แบบฝึกหัด/
กิจกรรม /
งานที่ได้รับ
มอบหมาย

1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 3.1.2
4.1.1, 4.1.2
5.1.3

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
3. ประเมิ น จากงาน /กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น ต้ อ งมี ค วาม
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน เช่น แบบฝึกหัดทบทวน
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น
การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม

1-15

10%

3. รายงาน
และการ
นําเสนอ

1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 3.1.2
4.1.1, 4.1.2
5.1.3

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อ่นื
มาเป็นของตน

1-14
15

40%

15

มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

16

40%

5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน (กลุ่ม)
หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นําและผู้ตามในการ
อภิป รายซัก ถาม ตลอดจนมีค วามคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินธุรกิจได้
6. ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น เทคนิ ค การ
นํ า เ ส น อ โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สอบปลาย
ภาค

2.1.2, 3.1.2

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้
ข้อสอบแบบอัตนัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์. (2561). ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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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
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เ รีย นวิ ธีก ารให้ ค ะแนนสอบและการให้ ค ะแนนตาม
ข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
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