รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3663216 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การนาเสนอผลงานทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Presentation

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์นาถ ทนันชัย
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คานา
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ดำเนินกำรสอน ในรำยวิชำกำรนำเสนอ
ผลงำนทำงธุรกิจ รำยวิชำ 3663216 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร หมวด 4
กำรพั ฒ นำผลกำรเรี ย นรู้ ของนั กศึ กษำ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมิน ผล หมวด 6 ทรัพ ยำกร
ประกอบกำรเรียนกำรสอน และหมวด 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิช ำ โดยในกำร
จัดทำ มคอ.3 นี้คำนึงถึงหัวข้อกำรสอนและ Learning Outcome ที่มีควำมสอดคล้องกับคำอธิบำยรำยวิชำ
รวมทั้งกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทำหวังว่ำ มคอ.3 ที่จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์เพิ่มมำกขึ้น และ
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
22 พฤศจิกำยน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3663216 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) กำรนำเสนอผลงำนทำงธุรกิจ
(ภำษำอังกฤษ) Business Presentation
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ………………………………………………………………
อำจำรย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อนงค์นำถ ทนันชัย ตอนเรียน …A1, B1…
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 เมษำยน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรนำเสนองำนด้วยวำจำ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยถึงขั้นตอนวิธีกำรพูด และกำรนำเสนองำนได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรนำเสนองำน และแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมทั้งทำงกำย วำจำ และจิตใจ
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1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรนำเสนองำนได้อย่ำงเหมำะสม
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรพูด กำรเตรียมกำรเพื่อนำเสนองำนทำงธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงมโนทัศน์ได้ด้วยตนเองจำกกระบวนกำรเรียนรู้ ที่ปรำกฏในหนังสือ โดย
ปรับปรุงเนื้อหำดังนี้
1) เพิ่มกำรวิเครำะห์จำกกำรกรณีศึกษำธุรกิจวิชำกำรของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต และธุรกิจภำยนอก
2) จัดหมวดหมู่ลำดับเนื้อหำให้มีควำมสอดคล้องยิ่งขึ้น
3) บูรณำกำรทั้งทฤษฎีและกำรปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนำศักยภำพเกี่ยวกับทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรสื่อสำร และกำรแสดงออก ได้แก่
1) ฝึ กกำรปฏิ บั ติตนเองและปฏิ บัติต่อผู้ อื่น ได้แก่ กำรให้ ควำมเคำรพและให้ เกียรติผู้ อื่น โดยมี
วัตถุประสงค์ปลำยทำง คือ ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์กำรเรียนกับกำรทำงำนให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต
2) ฝึกกำรนำเสนอสำรด้วยกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำและ
สื่อที่นำเสนอ ได้แก่ กำรใช้คำ ประโยค และสำนวนโวหำร
3) เน้นกำรฝึกฝนเรียนรู้กำรปฏิบัติกำรนำเสนองำนทำงธุรกิจ ได้แก่ กำรนำเสนอสินค้ำและบริกำร
กำรนำเสนอหลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัย กำรนำเสนอแผนธุรกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ควำมหมำยและควำมส ำคั ญ ของกำรน ำเสนอผลงำนทำงธุรกิ จ หลั กกำรกำรออกแบบงำน
ทีจ่ ะนำเสนอ กำรวำงแผน กำรสรุปประเด็นสำคัญ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีกำรนำเสนองำนทำงธุรกิจในแง่มุมต่ำงๆ
ของกำรน ำเสนอด้วยวำจำและลำยลั กษณ์ อักษร บุ คลิกภำพในกำรนำเสนอ กำรวิเครำะห์ กลุ่ มผู้ ฟั ง กำร
เตรียมกำรนำเสนอผลงำนในเชิงธุรกิจ หลักกำรเลือกใช้สื่อเพื่อกำรนำเสนอแต่ละประเภท และวิธีกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรนำเสนอผลงำนทำงธุรกิจ
Meanings and significance of business presentation, principles of presentation
design, planning, conclusion, strategy and technique in business presentation in any
perspectives of presentation both verbal and writing, personality for presentation, analysis
of audiences, preparation of business presentation, how to select the media for any
presentations, and evaluation process, practicing in business presentation
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยำย 30 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ

ตำมควำมต้องกำรของ
นักศึกษำเฉพำะรำย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อภำค
กำรศึกษำ

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อต่อภำค
กำรศึกษำ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อำจำรย์ผู้สอนกำหนดวัน และเวลำในกำรให้คำปรึกษำ (Office Hour) ที่ห้องพักอำจำรย์ หลักสูตร
กำรจัดกำร สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมงและประกำศให้ผู้เรียนทรำบ นอกจำกนี้ อำจกำหนดช่องทำงให้นักศึกษำ
ติ ด ต่ อ ผ่ ำนทำงโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ จดหมำยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสื่ อ สั งคมออนไลน์ และสำมำรถขอรั บ
คำปรึกษำได้ด้วยกำรติดต่อสื่อสำรทำงอีเมล์หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ในเวลำรำชกำร ที่
0 2244 5720 หรือที่อำคำร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 ในมหำวิทยำลัย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
1.1.1 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ เข้ำใจผู้อื่น เข้ำใจโลก และเคำรพกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
 1.1.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในคุณค่ำแห่งวิชำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ
1.1.4 มีควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีกำรสอน
1.2.1 บรรยำย อภิปรำย เกี่ยวกับกำรกำรนำเสนอผลงำนทำงธุรกิจ โดยใช้กำรยกตัวอย่ำงประเด็น
ทำงจริยธรรมในกำรเป็นผู้นำเสนอผลงำน
1.2.2 ปลู กฝั งให้ นั กศึกษำมีระเบี ยบวินั ย โดยเน้ นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ ตรงเวลำ กำรแต่งกำยตำม
ระเบียบของมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรปฏิบัติตนตำมกฎกติกำของกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
1.2.3 กำรมอบหมำยงำนรำยบุคคล/กลุ่ม โดยเน้นกำรส่งงำนให้ตรงเวลำและครบถ้วนตำมที่ผู้สอน
ได้มอบหมำย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วน
ตน รวมทั้งมีควำมซื่อสัตย์สุจริตไม่คัดลอกผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง
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1.3 วิธีกำรประเมินผล
1) กำรประเมินกำรปฏิบัติตนตำมกติกำ
1.1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.2) กำรตรงต่อเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน และกำรส่งงำน
1.3) กำรแต่งกำยถูกระเบียบ
1.4) รักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน
1.5) รักษำทรัพยำกรในชั้นเรียน และประหยัดพลังงำนในกำรใช้ไฟฟ้ำ (ปิดแอร์ ปิดไฟก่อนออก
จำกห้อง)
2) ประเมินกิจกรรมโครงกำร “ส่งเสริมบุคลิกภำพในรั้วมหำวิทยำลัย”
2.1) โครงกำรเกิดขึ้นจำกปัญหำตำมสภำพจริง
2.2) เป็นโครงกำรที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
2.3) เป็นโครงกำรที่นำเสนอควำมคิดอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย หรือสังคมภำยนอก
3) สังเกตแบบมีส่ วนร่วมเกี่ ยวกับวิธีกำรสื่อสำรของผู้เรียน และทัศนคติ กำรแสดงควำมคิดเห็ น
ในกำรทำกิจกรรมในชั้นเรียน
4) กำรตรวจสอบกำรอ้ำงอิงข้อมูลในกำรค้นคว้ำ กำรทำรำยงำน และโครงกำร
5) กำรจัดทำแฟ้มสะสมผลงำน Portfolio ที่สอดคล้องกับกำรทำงำน
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ดำ้ นกำรจัดกำร
2.1.2 มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรจัดกำร
รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร กำร
ควบคุมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนิน งำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีกำรสอน
2.2.1 กำรสอนแบบ Active learning ทั้งกำรเรียนรู้แบบรำยบุคคลและแบบกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะกำรนำเสนอ
2.2.2 ศึ ก ษำและเรี ย นรู้ โดยกำรบรรยำย อภิ ป รำย กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น เช่ น กำรตั้ ง ค ำถำม
กรณีศึกษำจำกประเด็นข่ำว บทวิเครำะห์ คลิปวิดีโอ แผนผังควำมคิด เป็นต้น กำรศึกษำค้นคว้ำนอกชั้นเรียน
จำกงำนวิจัย บทควำมวิจัย เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ และเครือข่ำยสังคม
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2.2.3 ฝึกกำรนำเสนอด้วยกำรใช้ควำมสำมำรถทำงภำษำไปบูรณำกำรกับกำรนำเสนองำนด้วยลำย
ลักษณ์อักษร คือกำรเขียนรำยงำน และกำรเขียนโครงกำร กำรนำเสนองำนผ่ำนวำจำ และสื่อประสม เป็น
ต้น
2.2.4 กำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้สื่อวีดิโอ สื่อภำพยนตร์ มำใช้ในกำรสอน เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถคิด
วิเครำะห์ เปรียบเทียบ และเข้ำใจเนื้อหำรำยวิชำมำกขึ้น
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 สังเกตจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียน เช่น กำรนำเสนองำน กำรอภิปรำย กำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรตอบคำถำม
2.3.2 ประเมินจำกคุณภำพของงำนทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม กำรนำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำจำก
แหล่งควำมรู้ต่ำงๆ ทั้งกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรียนและเอกสำรรำยงำน
2.3.3 ประเมินจำกกำรทดสอบย่อยหรือกำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
 3.1.1 สำมำรถสื บ ค้ น ประมวลและประเมิ น ข้ อ มู ล จำกหลำยแหล่ ง ได้ ด้ ว ยตนเอง มี ค วำมคิ ด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอื่นที่สัมพันธ์กัน จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำ
และประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
3.1.3 มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจ และ
สำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สำมำรถคิดค้น ทำงเลื อก วิเครำะห์ ทำงเลื อกและผลกระทบจำกทำงเลื อกอย่ำงรอบด้ำน มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีกำรสอน
3.2.1 บรรยำย อภิปรำยกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดระหว่ำงผู้เรียน
3.2.2 วิเครำะห์กำรเลือกแหล่งข้อมูล ช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูล และสำธิตกำรเลือกสรรข้อมูลอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
3.2.3 วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกกรณีศึกษำแล้ว ให้ผู้เรียนนำเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ และ
กำรนำมำปรับใช้ในชีวิตของตน
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรวิเครำะห์
ข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหำบทเรียน ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกวิทยำกร
3.3.2 ประเมิน จำกคุณ ภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำย เช่น ผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ ข่ำว บท
วิเครำะห์ต่ำงๆ แผนธุรกิจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแก้ปัญหำในกำรทำงำน
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3.3.3 กำรสอบโดยใช้กำรนำเสนองำนเดี่ยว
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
 4.1.1 สำมำรถแสดงควำมเป็นกัลยำณมิตร ช่ว ยเหลือผู้อื่น และแสดงควำมรับผิดชอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกระทำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สำมำรถแสดงควำมคิ ดริ เริ่ม และควำมเห็ น อย่ำ งสร้ำงสรรค์ ในกำรพั ฒ นำควำมรู้ และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4.1.3 สำมำรถท ำงำนร่ว มกับ ผู้อื่น แสดงภำวะผู้ นำ ผู้ตำมได้อย่ ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
และมีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม
4.1.4 มีควำมเข้ำใจในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม มี ทักษะในกำรปฏิ สั มพั นธ์กับผู้ อื่น อย่ำงสร้ำงสรรค์
ตระหนักและเข้ำใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ ตนเองอำศัยอยู่รวมทั้งเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม และ
สำมำรถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม
4.2 วิธีกำรสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำผู้อื่นในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมำยงำนกลุ่มและมีกำรเปลี่ยนกลุ่มทำงำนตำมกิจกรรมที่มอบหมำยเพื่ อให้นักศึกษำ
ทำงำนได้กับผู้อนื่
4.2.3 กำรจั ดท ำแผนธุร กิ จ ซึ่ งต้ องมี กำรประสำนงำน กำรติด ต่ อสื่ อสำรระหว่ำงสมำชิ กกลุ่ ม
รวมถึงผู้มีประสบกำรณ์ในกำรทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่สนใจ
4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 สั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ เรี ย นในระหว่ ำ งปฏิ บั ติ ง ำนในชั้ น เรี ย น ควำมกล้ ำ แสดงออก
บุคลิกภำพ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น กำรประสำนงำนระหว่ำงสมำชิกกลุ่ม กำรติดต่อประสำนงำนกับ
บุคลำกรภำยนอก
4.3.2 ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรม กำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสมำชิกกลุ่มและผู้อื่นในชั้นเรียน
รวมถึงวิทยำกรหรือผู้ประกอบกำร
4.3.3 กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลของสมำชิกกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรดำเนินชีวิต
 5.1.2 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 5.1.3 สำมำรถใช้ ทั กษะกำรฟั ง กำรพู ด กำรอ่ำน และกำรเขียนที่ เหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุ คคลที่
แตกต่ำงกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
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5.1.4 สำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ เหมำะสม

มำใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรแปล

ควำมหมำย และกำรสื่อข้อมูล
5.2 วิธีกำรสอน
5.2.1 กำรฟังบรรยำยและแลกเปลี่ยนควำมรู้กับวิทยำกร
5.2.2 กำรค้นคว้ำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งที่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรนำเสนองำนในชั้น
เรียนทั้งในรูปแบบกำรพูดและกำรเขียน
5.2.3 แนะนำเทคนิคกำรสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีกำรเลือกข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ มอบหมำย
งำนทีต่ ้องมีกำรสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.2 พิจำรณำจำกข้อมูลที่ค้นคว้ำจำกแหล่งต่ำงๆ โดยมีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
5.3.3 ควำมถูกต้องและเหมำะสมของภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรทั้งด้วยวำจำและลำยลักษณ์อักษร
5.2.3 พิจำรณำทักษะกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องในกำรนำเสนอผลงำน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
1
- หัวข้อการสอน
3
ควำมหมำย ลักษณะ ควำมสำคัญของ
กำรนำเสนองำนด้วยวำจำ
- Learning Outcome
ทักษะกำรนำเสนอตนเองด้วยกำรพูด
ในชั้นเรียน และทักษะกำรนำเสนอ
ตนเองด้วยกำรเขียนประวัติย่อ
(Profile)
2
- หัวข้อการสอน
3
เทคนิคกำรนำเสนอด้วยวำจำ
กำรเตรียมกำรนำเสนอ กำรศึกษำ
ข้อมูล กำรวำงแผนกำรนำเสนอ กำร
เตรียมสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์
- Learning Outcome
1. ตระหนักรู้และมีควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย เข้ำใจใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

แนะนำรำยวิชำ
ตำรำ
แสดงเอกสำรประกอบกำรสอน
PPT, VDO
ชี้แจงแนวทำงกำรให้ คะแนน กลุ่ ม เดี่ย ว Clip VDO
และกำรสอบ
กิจกรรมละลำยพฤติกรรม
แนะนำตนเองรำยบุคคล

Active 1 : ส่ ง ประวั ติ ส่ ว นตั ว รำยบุ ค คล ตำรำ
(RESUME) ส ำหรั บ สมั ค รงำน และ VDO YouTube
แนะนำตัวเอง (20 คะแนน)
Clip VDO

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1

ผู้สอน

ข้อ 1.2
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สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
วัฒนธรรมองค์กร (ควำมเป็นสวน
ดุสิต)
2. ค้นคว้ำ หำคำตอบด้วยตนเองเป็น
3. สำมำรถคิด วำงแผน ออกแบบกำร
นำเสนอด้วยตนเอง
4. ได้แนวทำงในกำรนำเสนอสินค้ำ/
บริกำร หน่วยงำนที่ตนจะไปทำงำนได้
อย่ำงเหมำะสม
- หัวข้อการสอน
3
กำรดำเนินกำรนำเสนอ บุคลิกภำพ
ของผู้นำเสนอ
เทคนิคกำรนำเสนอ
ศิลปะกำรนำเสนอ
- Learning Outcome
1. รู้วิธีกำรนำเสนองำนที่ถูกต้อง
2. มีบุคลิกภำพที่เหมำะสม
3. ค้นหำเทคนิควิธีกำรนำเสนอผลงำน
ในแบบของตนเอง (Style)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

Active 2 : นำเสนอแผนที่ควำมคิด (Mind
Mapping) ประเด็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่เป็นธุรกิจวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
สวนดุสิต กลุ่มละ 5 คน (15 คะแนน)
สุ่มตัวแทนนำเสนองำน (30 คะแนน)
-เกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนกำรพู ด ตำมแบบ
ประเมิ น กำรพู ด จำกต ำรำวิ ช ำกำรพั ฒ นำ
บุคลิกภำพ (2559)
-คะแนนมำจำก 2 ส่วน คือ ผู้สอน และ
เพื่อนในชั้นเรียน โหวตผ่ำน FB-Group ของ

ตำรำ
ใบงำนกำรวิเครำะห์
ควำมฉลำดท ำง
อ ำ ร ม ณ์ แ ล ะ ก ำ ร
เขียนโครงกำร

ข้อ 1.3

ผู้สอน

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

4

5

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
4. ได้รูปแบบแนวทำงในกำรนำเสนอ
ผลงำน กิจกรรมที่ 1
- หัวข้อการสอน
3
กำรดำเนินกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
- Learning Outcome
1. รู้วิธีกำรนำเสนองำนที่ถูกต้อง
2. มีบุคลิกภำพที่เหมำะสม
3. ค้นหำเทคนิควิธีกำรนำเสนอผลงำน
ในแบบของตนเอง (Style)
- หัวข้อการสอน
3
กำรเตรี ย มตั ว พร้ อ มสู่ มื อ อำชี พ กำร
ฝึกฝนกำรนำเสนอที่ถูกต้อง กำรเขียน
บทพูด (Script)
- Learning Outcome
1. ได้ฝึกวิเครำะห์ผู้ฟัง
2. ได้ฝึกสรุปย่อควำมบทพูด (ทักษะ
ภำษำกำย และกำรสื่อสำรภำษำเขียน-

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

รำยวิชำฯ
Active 3 : ถ่ ำ ยภำพหน้ ำ ร้ ำ น (Display) ตำรำ
ร้ำนค้ำหรือธุรกิจที่สนใจคนละ 1 ร้ำน โพส ใบงำนกำรวิเครำะห์
ลงบน FB-Group
ภำพถ่ำย
อัพโหลดรูปภำพ display ร้ำนของท่ำนลงใน
อัลบั้ม พร้อม เขียน caption ชื่อ สกุล รหัส
ชื่อร้ำน ทำเลที่ตั้ง (ย่อ) 1 รูป ต่อ 1 คน
(10 คะแนน)
Active 4 : วิเครำะห์กรณีศึกษำที่เกี่ยวกับ ใบงำน
VDO ตัวอย่ำงร่วมกันในชั้นเรียน
Case 1: U Khao Yai Hotel
Case 2: Chanel Fashion
Case 3: Wooddy Talk
(10 คะแนน)

ข้อ 1.4

ข้อ 1.3 1.4

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

6

7

หัวข้อการสอน /
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ การสอน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
ภำษำพูด-ภำษำท่ำทำง)
3. ได้ใช้อุปกรณ์ในกำรนำเสนอและฝึก
ทักษะกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
สอบปฏิบัติกำรนำเสนอด้วยกำรพูด
3 Active 5 : พูดได้ พูดเป็น
ให้ผู้เรียนแต่ละคนออกมำพูดหน้ำชั้นเรียน
ตำมหัวข้อที่อำจำรย์ผู้สอนกำหนดใช้เวลำคน
ละไม่เกิน 10 นำที โดยอำจำรย์และตัวแทน
เพื่อนในชั้นร่วมกันให้คะแนน ตำมแบบวัด
ควำมสำมำรถในกำรพูด (30 คะแนน)
-คำสั่ง ให้ทุกคนเตรียมหัวข้อเรื่องที่
ต้องกำรพูด คนละ 1 เรื่อง เขียนบทพูดด้วย
ตนเอง ส่งร่ำง บทพูด ตรวจ แก้ไข ส่งอีกครั้ง
- หัวข้อการสอน
3 Active 6 : กำรนำเสนอด้วยสื่อออนไลน์ ตำรำ
กำรวำงแผน กำรวิเครำะห์กลุ่มผู้ฟัง
ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มวำงแผนร่ำงโครงกำร
YouTube
กำรนำเสนอกำรตอบคำถำม กำรใช้
แนะนำสำขำวิชำ (บริหำรธุรกิจบัณฑิต
Clip VDO
อุปกรณ์ประกอบกำรพูด
สำขำวิชำกำรจัดกำร) เป็นโครงกำรที่จัดขึ้น
- Learning Outcome
จริงสถำนที่ ให้ผู้เรียนออกแบบกำรนำเสนอ
1. ฝึกคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ ทำงำน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ (Project) ไม่ซ้ำกัน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.4

ข้อ 1.4

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
เป็นทีม
2. สร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้
มำกกว่ำในห้องเรียน
3. คิดเป็น วำงแผนเป็น แก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงเหมำะสม
4. สื่อสำรด้วยกระบวนกำรกลุ่ม
5. คิด วิเครำะห์พัฒนำทักษะทำง
คณิตศำสตร์
- หัวข้อการสอน (ต่อ)
กำรวำงแผน กำรวิเครำะห์กลุ่มผู้ฟัง
กำรนำเสนอกำรตอบคำถำม กำรใช้
อุปกรณ์ประกอบกำรพูด
- Learning Outcome
1. ฝึกกำรประสำนงำน กำรเจรจำ
ต่อรองกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก
2. ใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสมและ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หลักสูตร

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (30 คะแนน)
1. เสนอแนวคิด (Concept)
2. นำเสนอในชั้นเรียนด้วยสื่อ
3. สร้ำง/ผลิตสื่ อ 1 ชิ้ น (เช่น Infographic,
VTR, PPT อื่นๆ)
4. น ำไปเผยแพร่ที่ website ของหลั กสู ต ร
กำรจัดกำร และคณะวิทยำกำรจัดกำร และ
มหำวิทยำลัย
Active 6.1 : นำเสนอสื่อออนไลน์
ใบงำน
สุ่มตัวแทนนำเสนองำน (30 คะแนน)
ตำรำ
-เกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนนกำรพู ด ตำมแบบ Clip VDO
ประเมิ น กำรพู ด จำกต ำรำวิ ช ำกำรพั ฒ นำ
บุคลิกภำพ (2559)
(ผู้นำเสนอได้คะแนนในกำรสอบพูด)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.4

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

9

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
และมหำวิทยำลัย
3. ฝึกวิเครำะห์ผู้ฟัง กลุ่มเป้ำหมำย
เรียบเรียงข้อมูล สร้ำงข้อมูลที่เป็นจริง
4. ภำวะผู้นำ และควำมกล้ำแสดงออก
- หัวข้อการสอน
3
กำรฟัง กำรนำเสนองำนเดี่ยว คู่
และกลุ่ม
- Learning Outcome
1. เรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำเสนอได้
อย่ำงเป็นระบบ
2. เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่ำง
เหมำะสม
3. พัฒนำทักษะกำรพูดและกำร
นำเสนอในเชิงวิชำกำร
4. สำมำรถทำ PPT เพื่อนำเสนองำน
อย่ำงมืออำชีพได้
5. สำมำรถสร้ำง Template PPT
เพื่อเผยแพร่และให้ผู้อื่นใช้งำนได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

Active 7 : สร้ำง Profile อย่ำงเหมำะสม ตำรำ
ด้วยสื่อ PPT และ Infographic
สื่อประชำสัมพันธ์
-น ำ PPT ตั ว อย่ ำ งมำให้ ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น
วิเครำะห์ วิจำรณ์ แนวทำงวิธีที่ดี -ไม่ดี ของ
PPT
-แบ่งกลุ่มจัดทำ PPT นำเสนอจำกหัวข้อที่
ผู้ ส อนก ำหนด กลุ่ ม ละ 5 คน ไม่ เกิน 8-10
Slide
(20 คะแนน)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.3 1.4

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
10

11

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
3
กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
กำรเป็นผู้ฟังที่ดี
- Learning Outcome
1. ฝึกพัฒนำบุคลิกภำพ กำรเข้ำสังคม
และกำรใช้พื้นที่สำธำรณะ
2. นำควำมรู้ที่ได้เรียน มำบูรณำกำร
กับรำยวิชำได้ (กำรวิจำรณ์อย่ำง
สร้ำงสรรค์)
3. เห็นสถำนที่จริงที่มีหน่วยงำน
ภำยนอกเป็น Best Practice และ
Case study
4. สะท้อนคิดจำกกำรเรียนใน
ห้องเรียนสู่กำรปฏิบัติจริงจำก
กิจกรรม
- หัวข้อการสอน
3
กำรนำเสนองำนอย่ำงมืออำชีพ
- Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

Active 8 : ศึ ก ษ ำ ดู ง ำ น / เยี่ ย ม ช ม ตำรำ และ PPT
พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหำนคร
-สรุ ป ค วำม รู้ ที่ ได้ จำกก ำรศึ กษ ำดู ง ำน
เสนอแนะแนวทำงหรือวิธีกำร กำรพู ดและ
กำรนำเสนอให้ กับหน่วยงำนที่ได้ไปศึกษำดู
งำน วิจำรณ์อย่ำงสร้ำงสรรค์
(10 คะแนน)

Active 9 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยำกร
ภำยนอก เชิญวิทยำกรภำยนอกมำบรรยำย
ให้ควำมรู้เรื่อง กำรนำเสนองำนอย่ำงมือ

ตำรำ และ PPT

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.3 1.4

ผู้สอน

ข้อ 1.3 1.4

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

12

13

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
1. ฝึกทักษะกำรฟัง กำรสรุปควำม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยำกร
ภำยนอก
3. ฝึกมำรยำทในกำรเข้ำประชุม และ
มำรยำทสังคม
- หัวข้อการสอน
3
กำรตีควำมจำกกรำฟ แผนผัง ตำรำง
และแผนภูมิ กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรใช้อินเทอร์เน็ตใน
กำรนำเสนองำน
- Learning Outcome
1. ฝึกวิเครำะห์ วิจำรณ์ กำรนำเสนอ
อย่ำงสร้ำงสรรค์
2. ฝึกกำรทำงำนเป็นทีมและภำวะ
ผู้นำ
- หัวข้อการสอน
3
กำรตีควำมจำกกรำฟ แผนผัง ตำรำง
และแผนภูมิ กำรใช้เทคโนโลยี

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

อำชีพ

Active 10 : กรณีศึกษำกำรนำเสนองำน PPT
-ชม VDO ที่เกี่ยวกับกำรพูดนำเสนอ เวที
TEDTALK และให้ร่วมกันวิเครำะห์ วิจำรณ์
แนวทำงวิธีที่ดี-ไม่ดี ของกำรพูดจำก VDO
(10 คะแนน)

Active 11 : สืบค้นข้อมูลอย่ำงมืออำชีพ
ให้นักศึกษำจับคู่ สืบค้นบทควำมทำง
วิชำกำร/ผลสำรวจต่ำงๆ จัดทำข้อมูลที่

ข้อ 1.3 1.4

ข้อ 1.4

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
สำรสนเทศ
- Learning Outcome
1. ฝึกสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ของ
มหำวิทยำลัย
2. สำมำรถสรุปย่อควำมผลงำนทำง
วิชำกำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
3. นำเสนองำนทำงวิชำกำรได้อย่ำงมือ
อำชีพ
4. กำรตีควำมจำกกรำฟ แผนผัง
ตำรำง และแผนภูมิ กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้
- หัวข้อการสอน
3
กำรนำเสนอผลงำนด้วยสื่อ และ
เทคโนโลยี
- Learning Outcome
1. ฝึกสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ของ
มหำวิทยำลัย
2. สำมำรถสรุปย่อควำมผลงำนทำง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

สืบค้นได้นั้นมำทำเป็น PPT หรือ Mind
Mapping หรือเขียนลง A4 แล้วนำเสนอใน
ชั้นเรียน (สัปดำห์ที่ 14) (20 คะแนน)

นำเสนอผลงำนกลุ่ม (ตัวแทนนำเสนอ)

ตำรำ และ PPT

ข้อ 1.4

19

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
วิชำกำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
3. นำเสนองำนทำงวิชำกำรได้อย่ำงมือ
อำชีพ
4. กำรตีควำมจำกกรำฟ แผนผัง
ตำรำง และแผนภูมิ กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้
Final Project
(จำก 30 Case Study)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

นำเสนอแผนธุรกิจหน้ำเดียว
PPT
ออกแบบวิธีกำรนำเสนอ และนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรสอบ 3 ท่ำน ได้แก่ ผู้สอน
อำจำรย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก (ประเมินตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.3 1.4
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

1.1.3

2

1.1.2, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.2

3

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.3

4

3.1.1, 3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 5.1.2,
5.1.3

5

1.1.2, 2.1.2, 3.1.1,
3.1.3, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.3, 5.1.4

วิธีการประเมิน
กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
กำรแต่งกำย
ผลกำรปฏิบัติรำยบุคคล
ผลกำรปฏิบัติรำยกลุ่ม
ทดสอบ
ผลจำกกิจกรรมกลุ่ม
ทดสอบ
สอบปลำยภำค
กำรมีส่วนร่วมใน
โครงกำร/กลุ่ม
ผลจำกกำรแฟ้มสะสม
ผลงำน
กำรบริหำรงบประมำณ
โครงกำร/กิจกรรม
กำรประสำนงำน
เทคโนโลยีที่ใช้ในกำร
นำเสนอผลงำน
รวมทั้งสิ้น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สัปดำห์ที่ 1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

สัปดำห์ที่ 1-15

20%

สัปดำห์ที่ 1-15

20%

สัปดำห์ที่ 16
สัปดำห์ที่ 1-15

30%
15%

สัปดำห์ที่ 1-15

10%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย และชัยรัตน์ วงศ์จินดำนนท์. (2558). พรีเซนต์ขั้นเทพ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จำกัด (มหำชน).
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
อนงค์นำถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : โอเอส ปริ้นติ้งเฮ้ำส์.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ประวัติ เพียรเจริญ. (2554). แผนธุรกิจหน้าเดียว สุดยอดเทคนิคการนาเสนออย่างเหนือชั้น.
กรุงเทพฯ: สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
สมชำติ กิจยรรยง. (2556). ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความร่ารวย. กรุงเทพฯ : บริษัท พีเพิลมีเดีย
จำกัด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษำทุ ก คนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรำยวิ ช ำทั้ ง วิ ธี ก ำรสอนกำรจั ด กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นสื่ อ
กำรสอน และผลกำรเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงรำยวิชำ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหำวิทยำลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ประเมินผลกำรสอนของนักศึกษำที่มีต่ออำจำรย์ผู้สอนจำกระบบออนไลน์
2.2 ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและกำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ และคณำจำรย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกำหนดกลยุทธ์วิธี กำรสอนจำกผล
กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำ สรุปภำพรวมปัญหำ และอุปสรรคจำกมคอ.5 เพื่อหำแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำร่วมกัน
3.2 ปรับกลยุทธ์กำรสอนจำกกำรประมวลผลกำรประเมินผู้สอนในภำคกำรศึกษำที่ก่อนหน้ำ และกำรบูร
ณำกำรควำมรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชำติของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร
3.3 คณำจำรย์ผู้สอนกันร่วมปรับปรุง มคอ.3 เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับผู้เรียน และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
3.4 พัฒนำตำรำ เอกสำรประกอบกำรสอน และแบบฝึกหัด
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อสอบ เพื่อจัดทำคลังข้อสอบ
4.2 กระบวนกำรให้คะแนนนักศึกษำ โดยผู้ประสำนงำนรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอนมีกำรจัดกำรประชุม
ร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำโดยกำรสุ่มประเมินข้อสอบและควำมเหมำะสมของกำร
ให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรำยวิชำ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
กำรนำข้อมูลที่ได้จำกข้อ 1 และ 2 มำสรุปเป็นข้อมูล จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลมำหำแนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง รวมถึงพัฒนำเทคนิคกำรสอนให้ดีขึ้น
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