รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

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

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร กระจาดทอง

คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3674801 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(Seminar in Retail Business Management) จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ในการจั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ช า
ดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้ผู้ เรีย นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ ลัก ษณะของการสัม มนา องค์ป ระกอบของการจัด สัม มนา
ขั้น ตอนการจัดสัมมนา การประชุมและขั้น ตอนการประชุม การจัดการเรีย นการสอนด้ว ยการสัม มนา
การประเมินผลการสัมมนา กรณีศึกษากับการสัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ทั้งนี้ได้ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาบูรณาการรายวิชาที่เรียน
มาแล้วตามโครงสร้างหลักสูตรกับการจัดการโครงการสัมมนา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มิถุนายน 2563
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3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3674801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ภาษาอังกฤษ) Seminar in Retail Business Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง

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. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
26 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการจัดสัมมนา องค์ประกอบของการจัดสัมมนา ขั้นตอนการจัด
สัมมนา การประเมินผลการสัมมนา และการประยุกต์ใช้การคิด และทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเชิงวิชาการในการสื่อสารได้ทั้งการเขียนการพูด
1.3. เพื่อฝึกความเป็นผู้นาและผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ ทางานเป็นทีมได้ดี มีความสามารถในการบริหาร
จัดการโครงการ
1.4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดได้
1.5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสัมมนาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกและมีการพัฒนาความรู้ให้
ก้าวทันความเคลื่อนไหวทางด้านธุรกิจค้าปลีก
2.2 นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ในการประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของตนเองใน
อนาคตได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การสัมมนาและลักษณะของการสัมมนา องค์ประกอบของการจัดสัมมนา ขั้นตอนการจัดสัมมนา การ
ประชุ มและขั้น ตอนการประชุม การจั ดการเรียนการสอนด้ วยการสั มมนา การประเมิน ผลการสั ม มนา
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทาการเรียนการสอนได้
หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึน้

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 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
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนส่งงานให้ตรงเวลาการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและศึกษากรณีตัวอย่างจากการนาเสนอ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานคนอื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎี ที่ส าคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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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 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.2 วัดและประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาด้านธุรกิจตามที่กาหนดหรือตาม
ความสนใจ
2.3.3 วัดผลจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถสืบค้น จาแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึง ระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรีย นการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยการฝึ กสืบค้นข้อมูล จาแนกข้อมูลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลแก้ปัญ หาวิเคราะห์ ทางเลื อกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลื อกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีมแสดงภาวะผู้นาสมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปั ญ หาตามสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทสามาชิกของกลุ่ม
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 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทาเป็นงานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อที่ปัญหาเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อสารนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินผลการติดตามวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
1
- แนะนารายวิชา
(online) - ความหมายของการสัมมนา
- การสัมมนาเป็นรูปแบบหนึ่งของการประชุม
- วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

จานวน
ชั่วโมง
4

2
- ลักษณะสาคัญของการสัมมนา
(online) - ประโยชน์ของการสัมมนา
- ลักษณะของการสัมมนาที่มปี ระสิทธิภาพ
- ปัญหาของการจัดสัมมนา
Learning Outcome
- นักศึกษาเขียนกระบวนการขั้นตอนใน
การจัดสัมมนาได้
3
- หลักการวางแผนการจัดการสัมมนา
(online) 1. รายละเอียดของงาน
2. การจัดอันดับก่อนหลังของงาน
3. การประมาณเวลาที่ใช้ของแต่ละงาน
4. การจัดทากรอบความรับผิดชอบ
5. การมอบหมายผูร้ ับผิดชอบหรือกรรมการ
6. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
7. การกากับและติดตามงาน

4

4

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1, 1.3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล เช่น
สืบค้นรูปแบบการจัดการสัมมนาในด้าน
ธุรกิจค้าปลีก ในเว็บไซต์ พร้อมนาเสนอ
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1.wbsc และ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint

1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝึกการเขียน
วางแผนการจัดสัมมนา พร้อมนาเสนอ

1.wbsc และ ms team
1.1, 1.2, 1.3
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint
4.ใบงาน การวางแผนการจัด
สัมมนา

1.wbsc และ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint
4. แบบฝึกหัด

1.1, 1.3

ผู้สอน
ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
4
- การดาเนินงานการจัดสัมมนา
(online) - ขั้นเตรียมการก่อนการสัมมนา
- ขั้นดาเนินการระหว่างการสัมมนา
- ขั้นดาเนินการหลังการสัมมนา
Learning Outcome
- นักศึกษาเขียนโครงการประชุมสัมมนาได้

จานวน
ชั่วโมง
4

5
องค์ประกอบของการสัมมนา
(online) - องค์ประกอบด้านเนื้อหา
- องค์ประกอบด้านบุคลากร

4

6
- องค์ประกอบด้านสถานที่และอุปกรณ์
(online) - องค์ประกอบด้านเวลา
- องค์ประกอบด้านงบประมาณ
Learning Outcome
- นักศึกษาเลือกสถานที่ อุปกรณ์ การคิด
งบประมาณ และการจัดห้องสัมมนาได้

4

7
- เทคนิคในการทากรอบเนื้อหาในการสัมมนา
(online) 1. ให้กลุ่มย่อยเสนอหัวเรื่อง
2. ตั้งหัวข้อในการสัมมนา
3. จัดกลุ่มหัวเรื่องที่เหลือเป็นด้านต่าง ๆ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝึกการเขียน
โครงการการจัดสัมมนา พร้อมนาเสนอ
4.แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1, 1.2, 1.3

1.wbsc และ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint
4.ใบงาน การเขียนโครงการ
5.แบบฝึกหัด
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
1.wbsc ms team
1.2
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
3.งานที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล เช่น ให้ ธุรกิจค้าปลีก
นักศึกษาฝึกการตั้งชื่อเรื่องการสัมมนา คน 3.PowerPoint
ละ 5 หัวข้อ และกาหนดการสัมมนา พร้อม 4. ใบงาน การตั้งชื่อเรื่องการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
สัมมนา
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
1.wbsc และ ms team
1.2
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
3.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล เช่น ธุรกิจค้าปลีก
ฝึกการคิดงบประมาณในการจัดสัมมนา
3.PowerPoint
พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ใบงาน การคิดงบประมาณ
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. แบบฝึกหัด
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
1.wbsc และ ms team
1.2, 1.5
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
3.งานที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล เช่น ให้ ธุรกิจค้าปลีก

ผู้สอน
ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
4. มอบหัวข้อเรื่องด้านต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม
ย่อย
5. ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
8
-เทคนิคการเลือกแบบการประชุมมาใช้ในการ
(online) สัมมนา
- เทคนิคการจัดสถานที่การสัมมนา
Learning Outcome
- นักศึกษาเลือกเทคนิคในการจัดสัมมนาได้

จานวน
ชั่วโมง

4

9
- ลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนา
(online) - รูปแบบการเรียนการสอนแบบสัมมนา
1. การสอนแบบกระบวนการกลุม่
2. การสอนแบบอภิปราย
3. การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ

4

10
- องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบ
(online) สัมมนา
1. ผู้สอน
2. ผู้เรียน
3. ห้องเรียน
4. บรรยากาศในการเรียนการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาฝึกการกลุ่มย่อยเสนอหัวเรื่อง แล้ว
นามาตั้งหัวข้อในการสัมมนา คนละ 5
หัวข้อ พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิเคราะห์
รูปแบบการประชุมที่นามาใช้การจัดสัมมนา
ในแต่ละประเภท มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
พร้อมนาเสนอ
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล เช่น
การมอบหมายบทบาทสมมติ และนาเสนอ
การแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการสัมมนา
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3.PowerPoint
4.ใบงาน เสนอหัวเรื่อง
1.wbsc และ ms team
1.1, 1.2, 1.3
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint
4.ใบงาน วิเคราะห์รูปแบบจัด
สัมมนา
5. แบบฝึกหัด
1.wbsc และ ms team
1.1, 1.2
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1.wbsc และ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1.1

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

Learning Outcome
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
-นักศึกษาระบุถึงสภาพห้องเรียนที่ กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ได้
- ความหมายการประเมินผลการสัมมนา
11
(online) - วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการสัมมนา
- ปัจจัยการประเมินอย่างเป็นระบบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้สร้างแบบ
ประเมินผลในการจัดสัมมนา พร้อมนาเสนอ

- วิธีการประเมินผล
12
(online) การสัมมนา
- การประมวลสรุปของการสัมมนา
- การติดตามผลการสัมมนา
Learning Outcome
- นักศึกษาสร้างแบบประเมินผลการสัมมนาได้

4

13
- ความหมายของกรณีศึกษา
(online) - วัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา
- องค์ประกอบสาคัญของวิธีสอนแบบ
กรณีศึกษา

4

1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล เช่น
ศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เนท เกีย่ วกับ
วิธีการประเมินผลการสัมมนา ที่นิยมใช้
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิเคราะห์
กรณีศึกษาด้านธุรกิจค้าปลีก

1.wbsc และ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint
4.ใบงาน แบบประเมินผล
การจัดสัมมนา
1.wbsc และ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint
4.แบบฝึกหัด
1.wbsc และ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint
4.กรณีศึกษา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1.1, 1.2

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
14
- ขั้นตอนสาคัญของการสอนแบบกรณีศึกษา
(online) - เทคนิคการใช้วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

จานวน
ชั่วโมง
4

15
- ขั้นตอนการประเมินการเรียนรู้โดยใช้
(online) กรณีศึกษา
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
1. กรณีศึกษาวิกฤษติ “ธุรกิจค้าปลีก” ครั้ง
ใหญ่ 13 แบรนด์ดังปิดสาขา เหตุคนซื้อออน
ไลนมากขึ้น
2. กรณีศึกษา Wal-Mart Wal-Mart
Grapples with RFID
3. กรณีศึกษา:Coca-Cola Freestyle
Learning Outcome
- นักศึกษาจัดโครงการสัมมนาด้านธุรกิจ
ค้าปลีกได้

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.ใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
1.การบรรยายแบบ online ผ่านระบบ
wbsc ควบคุมกับระบบ ms team
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.ดาเนินการจัดสัมมนา โดยให้นักศึกษา
รับผิดชอบการจัดสัมมนาทุกกระบวนการ
ตั้งแต่พิธีการจนกระทั่งจบการสัมมนา

1.wbsc และ ms team
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.4, 1.5

1.wbsc และ ms team
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
3.PowerPoint
4.ดาเนินการจัดสัมมนาจริง
โดยมีวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
บุคคลภายนอก และมีผู้เข้า
ร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน

ผู้สอน
ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์
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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 การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
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. ประเมินจากการส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินจากการจัดสัมมนา
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
6. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
7. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
8. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

15

40%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3. งานทีไ่ ด้รับ 1.1.1, 1.1.2,
มอบหมาย
1.1.3, 1.1.4,
- 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
- กรณีศึกษา

3. สอบปลาย
ภาค

2.1.1, 2.1.3,
2.1.4

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมินจากการนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
6. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
7. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดย
ใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

16

30%

15

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภคพร กระจาดทอง. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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). การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
การศึกษา.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย. http://www.thairetailer.com/
หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา โค้ชชิ่งทรงพลัง และสันทนาการ.
http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/list.php?show=hot

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา การอภิปรายร่วมกัน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสาหรับการนาความรู้ไปใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบเพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
(2) ประเมินการทางานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
(3) ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
2.5 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตและประเมินผลการทางานกลุ่ม
(2) ประเมินความสามารถในการนาเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลยี
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผู้ ส อนบั น ทึ ก ผลการวิ เคราะห์ ส ภาพการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา และพิ จ ารณาทิ ศ ทางการปรั บ
รายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้สอน และผู้สอนท่านอื่นที่ให้
ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นาเสนอ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสาหรับการตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ
และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ
และการให้คะแนนพฤติกรรม กิจกรรมของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับ ปรุงรูป แบบกิจ กรรมการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหรือตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นส่วนร่วมใน
การทาพิจารณ์ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานสร้างสรรค์
ของผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
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