แผนปฏิบัติการ
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คานา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ จั ด สรรงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ กั บ หน่ ว ยงานระดั บ คณะ
และคณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรงบประมาณมายังสาขาวิชานั้น เพื่อให้คณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
พัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของสาขาวิชา และเพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ คณาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จึง ได้ร่วมกันประชุมสร้างความเข้าใจทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยนามาบูรณาการในการดาเนินงานตามกรอบตัวชี้วัด
ความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย และคณะมากที่สุด โดยได้ระบุรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ติดตาม และประเมินผล
ทั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีความตระหนัก ให้ความสาคัญและคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการดาเนินงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่อไป

(อาจารย์ ดร. ศรินธร ไชยรัตน์)
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา (Philosophy)
ปณิธาน (Determination)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goals)
สมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชา
ภาคผนวก
- การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา (Philosophy)
“มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก”

ปณิธาน (Determination)
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้แก่สังคมและตนเอง”

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักค้าปลีกมืออาชีพ สามารถทาประโยชน์ให้กับสังคมและพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่”

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และการปฏิบัติด้านค้าปลีกสมัยใหม่ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณทีถ่ ูกต้องในการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตร และ จัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรค้าปลีก
ระดับประเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
4. สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
5. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่กับ การวิจัย การบริการด้านวิชาการ และ ศิลปวัฒนธรรม
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. บัณฑิตมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจริยธรรมที่ดี และ สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้บัณฑิต มีความพร้อม และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการค้าปลีกได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
3. ร่วมมือกับสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกชั้นนาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
4. สร้างสรรค์ และบูรณาการการสอน กับงานวิจัย การบริการด้านวิชาการ และ ศิลปวัฒนธรรม

สมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 : นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินธุรกิจ
นักศึกษาชั้น ปีที่ 2 : นักศึกษามีความสามารถพัฒ นาแผนในการดาเนินธุ รกิจค้าปลี ก ร้านค้าปลีก Retail Shop โดยการการเรียนรู้จาก (1) การทดลอง
ปฏิบัติงาน “ห้องปฏิบัติการสาขา ร้านค้าปลีก Retail shop" (2) การศึกษาดูงานในสถานประกอบการค้าปลีกชั้นนา และ (3) การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ นาเสนอประเด็นปัญหา/หัวข้อวิจัย ที่สอดคล้องกับปัญหาและจัดการธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ได้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 : นักศึกษามีผลงานด้านวิชาการ หรือนวัตกรรม ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้

อัตลักษณ์
“บัณฑิต จิตอาสา นักพัฒนาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ร”

เอกลักษณ์
“เป็นเลิศด้านการปฏิบัติและการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่”
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ส่วนที่ 2
ส่วนที่

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
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รายละเอียดกิจรรมสาขาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) รหัส 21-03-03
1 กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านด้ า นการจั ด การ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการ เชิงปริมาณ
ธุรกิจค้าปลีก (21-03-03-009)
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในสถานประกอบการ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความเข้ า เกี่ ย วกั บ สมัยใหม่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กระบวนการผลิตสินค้า การกระจายสินค้า การ เชิงคุณภาพ
จัดจาหน่ายสินค้า และการจัดด้านการตลาด
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และการจัดจาหน่ายสินค้า การกระจายสินค้า
การจัดการด้านการตลาด เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51
2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพั ฒนา 1. เพื่อ ให้ นัก ศึก ษาได้เตรีย มความพร้อ มและ เชิงปริมาณ
ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ มีพื้นฐานด้า นการสื่อ สาร และบุ คลิก ภาพที่ดี จ านวนนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ค้าปลีก (21-03-03-020)
ในการจัดการด้านธุรกิจค้าปลีก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เชิงคุณภาพ
ในการพัฒนาตนเองเตรียมความพร้อมด้านการ 1. นัก ศึก ษามีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการด้าน
เรียนและการจัดการธุรกิจค้าปลีกสู่สากล
ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ในอนาคตเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

งบรายได้ 4,200 บาท
ค่าวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 3,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก 1,200 บาท

ก.พ.64

อ.ดร.ศรินธร

ณัฐวรรณ

งบรายได้ 2,400 บาท
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท x 1 คน
x 6 ชั่วโมง = 2,400 บาท

ก.ค.64

อ.ดร.ศรินธร

ณัฐวรรณ

รายละเอียดงบประมาณ
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) รหัส 21-06-03
3 กิจกรรมอบรม Digital Retailing สร้าง 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นักขายดิจิตอลออนไลน์ครบวงจร"
การใช้เครื่องมือ Digital Retailing สร้างนักขาย
(21-06-03-002)
ดิจิตอลออนไลน์
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถมี ทั ก ษะการเป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
3. เพื่อปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF

ตัวชี้วัด

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
งบรายได้ 9,600 บาท
ม.ค.64
อ.ธันย์นิชา
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาการจั ด การธุ รกิ จ ค้ า ปลี ก ค่าตอบแทน
สมั ย ใหม่ ชั้ น ปี ที่ 2 และ 3 เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 400 บาท
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 2 วัน = 9,600 บาท
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจั ดการธุรกิจค้าปลี ก
สมั ย ใหม่ สามารถเข้ า ใจในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
Digital Retailing " สร้างนักขายดิจิตอลออนไลน์
ครบวงจรขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจั ดการธุรกิจค้าปลี ก
สมั ย ใหม่ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51
4. กิ จ กรรมโครงการทวนสอบผลการ เพื่ อ ทวนสอบผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา เชิงปริมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
พ.ค.64
อ.ดร.อัญชลี
เรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาประจ าสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100%
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
เชิงคุณภาพ
นัก ศึก ษาผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
5. กิ จ กรรมโครงการบายศรี สู่ ข วั ญ สาน เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีอันดีงาม และ เชิงปริมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ก.ค.64
อ.ดร.อัญชลี
สัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อาจารย์กับลูก นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค้าปลีกสมัยใหม่
ศิษย์ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง
เชิงคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การแต่ ง กายและ
ประเพณีไทย
นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51

ผู้ประสานงาน
ณัฐวรรณ

ณัฐวรรณ

เพชรกมล
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

รายละเอียดงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ รหัส 25-01-04
6. กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ จั ดหาทรัพ ยากรทางการศึก ษา โครงการ เชิงปริมาณ
งบรายได้ 497,400 บาท
กิจกรรมความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก
ความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก
ผลการเบิ ก จ่ า ยไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 90 ของ ค่าตอบแทนในการดาเนินกิจกรรม
(25-01-03-005)
งบประมาณ
346,500 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 150,900 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ต.ค.63
ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

อ.ธันย์นิชา

ณัฐวรรณ
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strengths)
หลักสูตรมีความร่วมมือและเครือข่ายกับสถานประกอบการค้าปลีกที่มีชื่อเสียง
หลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนแบบ Wil (Work-Integrated Learning)
นักศึกษามีความสามารถ และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา
นักศึกษามีทักษะทางด้านธุรกิจค้าปลีกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. หลักสูตรมีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก แต่ยังมีผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพจานวนน้อย

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Treats)
1. การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะจัดการ “การค้าปลีกรูปแบบใหม่”
1. วิกฤติเศรษฐกิจจากสถานการณ์ โควิด19 ส่งผลกระทบต่อต่อรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
2. ธุรกิจค้าปลีก เป็นสาขาธุรกิจหนึ่งที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
ในภาพรวม
รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและผลักดันธุรกิจค้าปลีกให้เติบโตขึ้น
2. สถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่สามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทั้ง Online และ Offline
การศึกษาด้านธุรกิจค้าปลีก

