รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 3674301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก

(ภาษาอังกฤษ) Retail Store Operation Management

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติญา นนธิราช

คำนำ
เอกสารรายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ.3) ของรายวิช า 3674301 การจัด การปฏิ บั ติการร้าน
ค้ า ปลี ก (Retail Store Operation Management) จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการปฏิบัติการภายในร้านค้าปลีก ลักษณะงาน
ต่างๆ ในระดับปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการร้าน การสั่งซื้อสินค้า การตรวจนับสินค้า การ
เก็บรักษาสินค้า การตรวจนับสินค้าคงเหลือ การจัดการสินค้าโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเลือกซื้อและ
การเพื่มยอดขายของธุรกิจการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและการจัดการทรัพยากรใน
ด้านต่างๆ การลดต้น ทุน และค่าใช้จ่าย รวมถึงมาตรฐานการบริการและการแก้ไขปัญ หาในระหว่างการ
ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานสำหรับธุรกิจค้าปลีก
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มิถุนายน 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดำเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

หน้า
4
5
5
6
10
30
30
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติญา นนธิราช
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติญา นนธิราช

ตอนเรียน A1, B1

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทำ
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
26 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกับการปฏิบัติการภายในร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการร้านค้าปลีก
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจในกิจกรรมต่างๆภายในร้านค้าปลีก เช่น การจัดการสินค้า การวางแผน
และการจัดการทรัพยากรต่างๆ การลดต้นทุน รวมถึงมาตรฐานการให้บริการและการแก้ไขปัญหาในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติการภายในร้านค้าปลีกไปใช้
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 อให้ 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
เข้าใจให้มีความชัดเจน

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกำหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

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 รวมทั้ งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
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) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้ นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมิน จากงาน /กิจกรรม /กรณี ศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหั ด ที่ได้รับ มอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการและทฤษฎี ที่สำคัญ ในเนื้อหาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
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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 พร้อมยกตัว อย่างประกอบโดยเน้ น ตัว อย่ างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
(3) มอบหมายงานต่ างๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรีย 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 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จำแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุก ต์ค วามรู ้แ ละทั กษะกับ การแก้ ไขปัญ หาทางธุรกิจ ค้าปลี กได้อ ย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อมยกตัว อย่างประกอบโดยเน้ น ตัว อย่ างการแก้ 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 สามารถทำงานเป็ น กลุ่ ม และสามารถแสดงภาวะผู้ น ำ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
 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 จากการนำเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ น ำ ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 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 พร้อมยกตัว อย่างประกอบโดยเน้ น ตัว อย่ างการแก้ 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
Online Retailing
- ความสำคัญของธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจค้าปลีกในระบบห่วงโซ่อุปทาน
- ธุรกิจค้าปลีกกับการบริหารการตลาด
- วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. แนะนำวิธีการเรียนการ
สอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล
แนะนำหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
๒. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ
WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebook
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
๒. สื่อการสอน
Power point
๓. ใบงาน
๔. เว็บ WBSCLMS
๕. โปรแกรม
Microsoft
Teams/
Zooms/Google
Classrooms/

1

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่ facebook
เกี่ยวข้องกับ
- ความสำคัญของธุรกิจค้า
ปลีก
- ธุรกิจค้าปลีกในระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน
- ธุรกิจค้าปลีกกับการ
บริหารการตลาด
- วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจค้าปลีกในประเทศ
ไทย
2
บทที่ 2 ร้านค้าปลีก Retail Store
Online
- ประเภทของร้านค้าปลีก แยกตามคุณลักษณะต่างๆ

- ลักษณะงานประจำวันในร้านค้าปลีก
- การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดของร้านค้าปลีก
- ทำเลที่ตั้ง การออกแบบ และการจัดวางพื้นที่ภายในร้าน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ
WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก

1, 2

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ร้านค้าปลีกในประเทศไทย
ได้

3
บทที่ 3 การบริหารร้านค้าปลีก Store Administration
Online
- กฏระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม

- การวางแผนการดำเนินงาน

3

Classrooms/facebook
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกใน
ประเทศไทย
๒. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษากับร้านค้าปลีกใน
ประเทศไทย

2. สื่อการสอน
PowerPoint
๓.ใบงาน
กรณีศึกษา
เกี่ยวกับร้านค้า
ปลีกในประเทศ
ไทย
๔. เว็บ WBSCLMS
๕. โปรแกรม
Microsoft
Teams/
Zooms/Google
Classrooms
/facebook

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑.วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ

2, 3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- ระบบงบประมาณ และการจัดหา
- การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และร้านค้า
- การจัดการของเสีย

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การบริหารร้านค้าปลีกได้

4

บทที่ 4 งานและหน้าทีใ่ นร้านค้าปลีก Functioning of a Retail
Store
Online
- การเขียนระบบงาน Work flow design
- งานประจำวันในร้านค้าปลีก

3

WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebook
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ร้านค้าปลีก
๒.ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาการบริหารร้านค้า
ปลีก

เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
๔. เว็บ WBSCLMS
๕. โปรแกรม
Microsoft
Teams/
Zooms/Google
Classrooms/fac
ebook

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑.วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ
WBSC-LMS ร่วมกับการใช้

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ

1, 2 ,3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- วงจรการสั่งซื้อสินค้า Order to sale Cycle
- การจัดเรียงสินค้า
- ป้ายและการสื่อสารในร้านค้า
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งานและหน้าที่ในร้านค้าปลีก
ได้

5
บทที่ 5 การจัดการพื้นที่ในร้านค้าปลีก Space Management
Online
- มูลค่าของพื้นที่ในร้านค้าปลีก

- ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน Return on Assets (ROA.)
- แนวคิดการจัดพื้นที่ในร้านค้าปลีก

3

โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebook
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับงานและหน้าที่
ในร้านค้าปลีก
๒. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษางานและหน้าที่ใน
ร้านค้าปลีก

จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
๔. เว็บ WBSCLMS
๕. โปรแกรม
Microsoft
Teams/
Zooms/Google
Classrooms/fac
ebook

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ
WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ

2, 3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถได้ทราบถึงประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ
พื้นที่ในร้านค้าปลีก

6
บทที่ 6 การจัดการสินค้าในร้านค้าปลีก Product
Online Management in Retail Store

-

การจัดการสินค้าคงคลัง
การตรวจนับสินค้า
การพยากรณ์สินค้า
การสั่งสินค้า และการตรวจรับสินค้า

3

Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebook
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่
ในร้านค้าปลีก

ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
3. เว็บ WBSCLMS
๔. โปรแกรม
Microsoft
Teams/
Zooms/Google
Classrooms/fac
ebook

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑.วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ
WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก

1, 2 ,3

ผศ.รติญา
นนธิราช

15

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- หน้าที่ และความสำคัญของศูนย์กระจายสินค้า
- การใช้งานระบบ POS ในการบริหารการจัดเก็บสินค้า
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดการสินค้าในร้านค้าปลีก
7
บทที่ 6 การจัดการสินค้าในร้านค้าปลีก Product
Online Management in Retail Store (ต่อ)

-

การจัดหมวดหมู่สินค้า ตามประเภทสินค้า ตามยอดขาย
แนวคิดการจัดเรียงสินค้า
การจัดเรียงสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขาย
การประเมินผลการจัดเรียงสินค้า

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการจัดประเภท
สินค้าในร้าน 7-11

3

Classrooms/facebook
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการสินค้า
ในร้านค้าปลีก
๒.ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาการจัดการสินค้า
ในร้านค้าปลีก
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ
WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebook
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับรายงาน การจัด
ประเภทสินค้าในร้าน 7-11

2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานการ
จัดการสินค้าใน
ร้านค้าปลีก

1, 2 ,3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2. ให้นักศึกษาดูวิดีโอ
เกี่ยวกับจัดการสินค้าใน
ร้านค้าปลีก
8
บทที่ 7 การขาย Sales
Online - การกำหนดราคาสินค้า

- การจัดการพื้นที่ขายสินค้า
- รูปแบบและวิธีการชำระเงิน
- การใช้ POS ในการขาย
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการขายได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ
WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebook
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการขาย
2. ใบงาน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
๔. เว็บ WBSCLMS
๕. โปรแกรม
Microsoft
Teams/
Zooms/Google

2, 3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Classrooms/fac
ebook
9

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

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผ่านระบบ
WBSC-LMS ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebookโดย
๑.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและการ
ควบคุม ในร้านค้าปลีก
๒.ให้นักศึกษาวิเคราะห์
การเงิน ในร้านค้าปลีก

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
๔. เว็บ WBSCLMS
๖. โปรแกรม
Microsoft
Teams/
Zooms/Google
Classrooms/

1,2

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

facebook
10

บทที่ 8 การเงินและการควบคุม ในร้านค้าปลีก Retail Store
(ชั้น Financial and Control (ต่อ)
เรียน)
- รายงานทางการเงินต่างๆ
- การวัดความสามารถของร้านค้าปลีก ด้วยสัดส่วนทาง
การเงิน financial Ratio Measurement
- ต้นทุนจม และค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- การควบคุมรายการส่งเสริมการขาย เช่น การแลกซื้อ
การใช้คูปอง การแถมสินค้าขาย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
และการควบคุม ในร้านค้าปลีก
11 บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรบุคคลในร้านค้าปลีก Human
(ชั้น Resources Management in Retail Store
เรียน)
- การกำหนดโครงสร้างพนักงานในร้าน
- การกำหนดหน้าที่การทำงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
.บรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับ
การใช้โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebookโดย
๑.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและการ
ควบคุม ในร้านค้าปลีก
๒.ให้นักศึกษาวิเคราะห์การ
ควบคุม ในร้านค้าปลีก

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
๓. เว็บ WBSCLMS

1, 2 ,3

ผศ.รติญา
นนธิราช

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับ
การใช้โปรแกรม Microsoft

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ

1, 2 ,3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

-

ระเบียบและข้อบังคับการทำงาน
การทำงานเป็นกะ
การจัดหาพนักงาน
การสอนงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานการ

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เกี่ยวประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในร้านค้าปลีก
ได้
12

บทที่ 10 ลูกค้า และการให้บริการลุกค้า Customer and
(ชั้น Customer services
เรียน)
- พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และพฤติกรรมการซื้อแบบ
บริการตนเอง Self service
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer
Relation Management
- บริการในร้านค้าปลีก
- ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการจัดการข้อร้องเรียน

3

Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebookโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในร้านค้า
ปลีก

จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
๔. เว็บ WBSCLMS

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับ
การใช้โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebookโดย
๑ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า และการ
ให้บริการลุกค้า

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
๔. เว็บ WBSC-

2, 3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ลูกค้า และการให้บริการลูกค้าได้
13

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

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในร้านค้าได้

3

๒. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาลูกค้า และการ
ให้บริการลูกค้า
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับ
การใช้โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebookโดย
๑.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความเสี่ยงใน
ร้านค้า
๒. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาการจัดการความ
เสี่ยงในร้านค้า

LMS
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2 ,3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
14

บทที่ 13 การตรวจสอบในร้านค้าปลีก Retail Store Audit
(ชั้น - ความสำคัญในการตรวจสอบร้านค้า
เรียน) - สิ่งที่ต้องตรวจสอบในร้านค้า
- การตรวจนับสินค้า และวงรอบการตรวจนับสินค้า

3

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การตรวจสอบในร้านค้าปลีก

15

บทที่ 13 การตรวจสอบในร้านค้าปลีก Retail Store Audit
(ชั้น - รายงานต่างๆในร้านค้า
เรียน) - การวัดความพึงพอใจของลูกค้า
@
สรุปบทเรียน
นำเสนอรายงานประจำวิชา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับ
การใช้โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebookโดย
๑.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใน
ร้านค้าปลีก
๒. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาการตรวจสอบใน
ร้านค้าปลีก
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับ
การใช้โปรแกรม Microsoft
Teams/ Zooms/Google
Classrooms/facebookโดย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
4. เว็บ WBSCLMS

2, 3

ผศ.รติญา
นนธิราช

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนวิชาการ
จัดการปฏิบัติการ
ร้านค้าปลีก

1, 2 ,3

ผศ.รติญา
นนธิราช
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สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการตรวจสอบในร้านค้า
ปลีก

๑.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใน
ร้านค้าปลีก
2.สรุปบทเรียน
3.นำเสนอรายงานประจำ
วิชา

2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
4. เว็บ WBSCLMS
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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 .การจั 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

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม ก ำห น ด ระ ย ะ เว ล าที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
30%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม ก ำห น ด ร ะ ย ะ เว ล าที่
มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรับผิ ดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ
ที่ม อบหมายให้ นั กศึ กษาฝึ กปฏิ บั ติ
ทั้งในห้ องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์
ไม่ ทุ จ ริ ต ไม่ น ำผลงานของผู้ อื่ น มา
เป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความ คิ ด เห็ น การท ำ
กิจกรรมกลุ่ม
5 . ป ระเมิ 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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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

4. สอบปลายภาค

5.1.1, 5.1.4
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.2,
3.1.3

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
นฤมล โสภารัตนกุล. (๒๕๖๒). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการปฏิบัติการร้านค้าปลีก.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช. ๒๕๕๕. ธุรกิจค้าปลีก.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพ
สุพรรณี อินทร์แก้ว. ๒๕๕๕. การบริหารการค้าปลีก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี. กรุงเทพ : ธนาเพลส
สุมนา อยู่โพธิ์. ๒๕๕๔. การค้าปลีก. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพ.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
๓.๑ http://www.arit.dusit.ac.th/
๓.๒ เว็บไซต์สำนักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานวิจัย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา การอภิปรายร่วมกัน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับการนำความรู้ไปใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๒.๑ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
(๒) ประเมิน จากการเข้าชั้น เรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
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๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๒) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(๓) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคำถาม
(๒) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทำข้อสอบเพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
๒.๔ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
(๒) ประเมินการทำงานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
(๓) ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
๒.๕ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สังเกตและประเมินผลการทำงานกลุ่ม
(๒) ประเมินความสามารถในการนำเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลยี
๓. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผู้สอนบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับรายบุคคล
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้สอน และผู้สอนท่านอื่นที่ให้
ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นำเสนอ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสำหรับการตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการ
ให้คะแนนพฤติกรรม กิจกรรมของนักศึกษา
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรั บ ปรุ งรู ป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด การเรีย นการสอนหรือ ตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นส่วนร่วมใน
การทำพิจารณ์ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานสร้างสรรค์ของ
ผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
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