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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

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

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนงคนาถ ทนันชัย

มคอ. 3

คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาการนําเสนอ
ผลงานทางธุรกิจ รายวิชา 3663216 โดย มคอ.3 ไดแบงหมวดที่เกี่ยวของกับการสอนไว 7 หมวด ดังตอไปนี้
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ หมวด 4
การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ของนั กศึ กษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมิน ผล หมวด 6 ทรัพ ยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวขอการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวย
ผูจัดทําหวังวา มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเปนประโยชนสําหรับผูที่นําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน และยินดีรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงให มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
19 พฤศจิกายน 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663216 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Presentation
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนงคนาถ ทนันชัย
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนงคนาถ ทนันชัย ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 เมษายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําเสนองานดวยวาจา
1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการพูด และการนําเสนองานได
1.3 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการนําเสนองาน และแสดงออกไดอยางเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
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1.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม
1.5 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการพูด การเตรียมการเพื่อนําเสนองานทางธุรกิจได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางมโนทัศนไดดวยตนเองจากกระบวนการเรียนรูที่ปรากฏในหนังสือ โดย
ปรับปรุงเนื้อหาดังนี้
1) เพิ่มการวิเคราะหจากการกรณีศึกษาธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และธุรกิจภายนอก
2) จัดหมวดหมูลําดับเนื้อหาใหมีความสอดคลองยิ่งขึ้น
3) บูรณาการทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับทักษะความรูในดานการสื่อสาร และการแสดงออก ไดแก
1) ฝ กการปฏิ บั ติตนเองและปฏิ บัติตอผูอื่น ไดแก การให ความเคารพและใหเกีย รติผูอื่น โดยมี
วัตถุประสงคปลายทาง คือ ผูเรียนสามารถประยุกตการเรียนกับการทํางานใหเกิดประโยชนไดตลอดชีวิต
2) ฝกการนําเสนอสารดวยการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ
สื่อที่นําเสนอ ไดแก การใชคํา ประโยค และสํานวนโวหาร
3) เนนการฝกฝนเรียนรูการปฏิบัติการนําเสนองานทางธุรกิจ ไดแก การนําเสนอสินคาและบริการ
การนําเสนอหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การนําเสนอแผนธุรกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสํ าคั ญ ของการนํ าเสนอผลงานทางธุรกิ จ หลั กการการออกแบบงาน
ที่จะนําเสนอ การวางแผน การสรุปประเด็นสําคัญ กลยุทธ และเทคนิควิธีการนําเสนองานทางธุรกิจในแงมุมตางๆ
ของการนํ าเสนอด วยวาจาและลายลั กษณ อักษร บุ คลิกภาพในการนํ าเสนอ การวิเคราะห กลุ มผู ฟ ง การ
เตรียมการนําเสนอผลงานในเชิงธุรกิจ หลักการเลือกใชสื่อเพื่อการนําเสนอแตละประเภท และวิธีการประเมินผล
การฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษา (Office Hour) ที่หองพักอาจารย หลักสูตร
การจัดการ สัปดาหละ 6 ชั่วโมงและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้อาจกําหนดชองทางใหนักศึกษา
ติ ด ต อ ผ านทางโทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส และสื่ อ สั งคมออนไลน และสามารถขอรั บ
คําปรึกษาไดดวยการติดตอสื่อสารทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในเวลาราชการ ที่
0 2244 5720 หรือที่อาคาร 3 ชั้น 4 หอง 343 ในมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เข า ใจผู อื่ น เข า ใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสวนตน
 1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับการการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ โดยใชการยกตัวอยางประเด็น
ทางจริยธรรมในการเปนผูน ําเสนอผลงาน
1.2.2 ปลู กฝ งให นั กศึ กษามี ระเบี ยบวินั ย โดยเน น การเขาชั้น เรียนใหตรงเวลา การแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
1.2.3 การมอบหมายงานรายบุคคล/กลุม โดยเนนการสงงานใหตรงเวลาและครบถวนตามที่ผูสอน
ไดมอบหมาย กระตุนใหผูเรียนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน
ตน รวมทั้งมีความซื่อสัตยสุจริตไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
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1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินการปฏิบัติตนตามกติกา
1.1) การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.2) การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงงาน
1.3) การแตงกายถูกระเบียบ
1.4) รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในหองเรียน
1.5) รักษาทรัพยากรในชั้นเรียน และประหยัดพลังงานในการใชไฟฟา (ปดแอร ปดไฟกอนออก
จากหอง)
2) ประเมินกิจกรรมโครงการ “สงเสริมบุคลิกภาพในรั้วมหาวิทยาลัย”
2.1) โครงการเกิดขึ้นจากปญหาตามสภาพจริง
2.2) เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ และมีความคิดสรางสรรค
2.3) เปนโครงการที่นําเสนอความคิดอันกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย หรือสังคมภายนอก
3) สังเกตแบบมีส วนรวมเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของผูเรียน และทัศนคติ การแสดงความคิดเห็ น
ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
4) การตรวจสอบการอางอิงขอมูลในการคนควา การทํารายงาน และโครงการ
5) การจัดทําแฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่สอดคลองกับการทํางาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการจัดการ
2.1.2 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมิน ผลการดํ าเนิน งาน รวมทั้งการปรับ ปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ ใน
ปจจุบัน
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบ Active learning ทั้งการเรียนรูแบบรายบุคคลและแบบกลุม มุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการนําเสนอ
2.2.2 ศึ ก ษาและเรี ย นรู โดยการบรรยาย อภิ ป ราย กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น เช น การตั้ ง คํ า ถาม
กรณีศึกษาจากประเด็นขาว บทวิเคราะห คลิปวิดีโอ แผนผังความคิด เปนตน การศึกษาคนควานอกชั้นเรียน
จากงานวิจัย บทความวิจัย เว็บไซตขององคกรธุรกิจ และเครือขายสังคม
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2.2.3 ฝกการนําเสนอดวยการใชความสามารถทางภาษาไปบูรณาการกับการนําเสนองานดวยลาย
ลักษณอักษร คือการเขียนรายงาน และการเขียนโครงการ การนําเสนองานผานวาจา และสื่อประสม เปน
ตน
2.2.4 การเรียนรูดวยการใชสื่อวีดิโอ สื่อภาพยนตร มาใชในการสอน เพื่อใหนักศึกษาสามารถคิด
วิเคราะห เปรียบเทียบ และเขาใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตจากการมีสวนรวมในการเรียน เชน การนําเสนองาน การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การตอบคําถาม
2.3.2 ประเมินจากคุณภาพของงานทั้งรายบุคคลและกลุม การนําเสนอผลการศึกษาคนควาจาก
แหลงความรูตางๆ ทั้งการนําเสนอหนาชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
2.3.3 ประเมินจากการทดสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถสื บ ค น ประมวลและประเมิ น ข อ มู ล จากหลายแหล ง ได ด ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และ
สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยาย อภิปรายกลุม แลกเปลี่ยนความคิดระหวางผูเรียน
3.2.2 วิเคราะหการเลือกแหลงขอมูล ชองทางในการเขาถึงขอมูล และสาธิตการเลือกสรรขอมูลอยาง
มีประสิทธิภาพ
3.2.3 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาแลว ใหผูเรียนนําเสนอแนวทางในการแกปญหา และ
การนํามาปรับใชในชีวิตของตน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห
ขอมูลโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทเรียน ความรูและประสบการณจากวิทยากร
3.3.2 ประเมิน จากคุณ ภาพของงานที่ได รับมอบหมาย เชน ผลการวิเคราะหกรณี ศึกษา ขาว บท
วิเคราะหตางๆ แผนธุรกิจ ความคิดสรางสรรค และการแกปญหาในการทํางาน
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3.3.3 การสอบโดยใชการนําเสนองานเดี่ยว
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัล ยาณมิตร ชว ยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิ ดริ เริ่ม และความเห็ น อยา งสรางสรรค ในการพั ฒ นาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทํ างานรว มกับ ผูอื่น แสดงภาวะผู นํา ผูตามไดอย างเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาผูอื่นในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่อใหนักศึกษา
ทํางานไดกับผูอื่น
4.2.3 การจั ด ทํ าแผนธุ ร กิ จ ซึ่ งต องมี การประสานงาน การติด ต อสื่ อสารระหวางสมาชิ กกลุ ม
รวมถึงผูมีประสบการณในการทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับแผนธุรกิจที่สนใจ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สั ง เกตพฤติ ก รรมของผู เรี ย นในระหว า งปฏิ บั ติ ง านในชั้ น เรี ย น ความกล า แสดงออก
บุคลิกภาพ การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การประสานงานระหวางสมาชิกกลุม การติดตอประสานงานกับ
บุคลากรภายนอก
4.3.2 ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับสมาชิกกลุมและผูอื่นในชั้นเรียน
รวมถึงวิทยากรหรือผูประกอบการ
4.3.3 การมีสวนรวมในการประเมินผลของสมาชิกกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี ประสิท ธิภ าพทั้ งการพูดและการ
เขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5.1.3 สามารถนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคนิ ค การสื่ อ สารที่ เหมาะสม มาใช ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
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5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและใชเทคโนโลยีอื่น

ๆ สนับสนุนการดาเนินงานของ

ธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การฟงบรรยายและแลกเปลี่ยนความรูกับวิทยากร
5.2.2 การคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนําเสนองานในชั้น
เรียนทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
5.2.3 แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูลและวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ มอบหมาย
งานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.2 พิจารณาจากขอมูลที่คนควาจากแหลงตางๆ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3.3 ความถูกตองและเหมาะสมของภาษาที่ใชในการสื่อสารทั้งดวยวาจาและลายลักษณอักษร
5.2.3 พิจารณาทักษะการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของในการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอการสอน /
จํานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
1
- หัวขอการสอน
3
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญของ
การนําเสนองานดวยวาจา
- Learning Outcome
ทักษะการนําเสนอตนเองดวยการพูด
ในชั้นเรียน และทักษะการนําเสนอ
ตนเองดวยการเขียนประวัติยอ
(Profile)
2
- หัวขอการสอน
3
เทคนิคการนําเสนอดวยวาจา
การเตรียมการนําเสนอ การศึกษา
ขอมูล การวางแผนการนําเสนอ การ
เตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ
- Learning Outcome
1. ตระหนักรูและมีความเขาใจในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เขาใจใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

แนะนํารายวิชา
ตํารา
แสดงเอกสารประกอบการสอน
PPT, VDO
ชี้แจงแนวทางการให คะแนน กลุม เดี่ ย ว Clip VDO
และการสอบ
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
แนะนําตนเองรายบุคคล

Active 1 : ส ง ประวั ติ ส ว นตั ว รายบุ ค คล ตํารา
(RESUME) สํ า หรั บ สมั ค รงาน และ VDO YouTube
แนะนําตัวเอง (20 คะแนน)
Clip VDO

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ 1.1
ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

ขอ 1.2

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย
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สัปดาหที่

3

หัวขอการสอน /
จํานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
วัฒนธรรมองคกร
(ความเปนสวนดุสิต)
2. คนควา หาคําตอบดวยตนเองเปน
3. สามารถคิด วางแผน ออกแบบการ
นําเสนอดวยตนเอง
4. ไดแนวทางในการนําเสนอสินคา/
บริการ หนวยงานที่ตนจะไปทํางานได
อยางเหมาะสม
- หัวขอการสอน
3
การดําเนินการนําเสนอ บุคลิกภาพ
ของผูนําเสนอ
เทคนิคการนําเสนอ
ศิลปะการนําเสนอ
- Learning Outcome
1. รูวิธีการนําเสนองานที่ถูกตอง
2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3. คนหาเทคนิควิธีการนําเสนอผลงาน
ในแบบของตนเอง (Style)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

Active 2 : นําเสนอแผนที่ความคิด (Mind
Mapping) ประเด็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการที่เปนธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กลุมละ 5 คน (15 คะแนน)
สุมตัวแทนนําเสนองาน (30 คะแนน)
-เกณฑ ก ารให ค ะแนนการพู ด ตามแบบ
ประเมิ น การพู ด จากตํ า ราวิ ช าการพั ฒ นา
บุคลิกภาพ (2559)
-คะแนนมาจาก 2 สวน คือ ผูสอน และ
เพื่อนในชั้นเรียน โหวตผาน FB-Group ของ

ตํารา
ใบงานการวิเคราะห
ความฉลาดท าง
อ า ร ม ณ แ ล ะ ก า ร
เขียนโครงการ

ขอ 1.3

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย
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สัปดาหที่

4

5

หัวขอการสอน /
จํานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
4. ไดรูปแบบแนวทางในการนําเสนอ
ผลงาน กิจกรรมที่ 1
- หัวขอการสอน
3
การดําเนินการนําเสนอผลิตภัณฑและ
บริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- Learning Outcome
1. รูวิธีการนําเสนองานที่ถูกตอง
2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3. คนหาเทคนิควิธีการนําเสนอผลงาน
ในแบบของตนเอง (Style)
- หัวขอการสอน
3
การเตรี ย มตั ว พร อ มสู มื อ อาชี พ การ
ฝกฝนการนําเสนอที่ถูกตอง การเขียน
บทพูด (Script)
- Learning Outcome
1. ไดฝกวิเคราะหผูฟง
2. ไดฝกสรุปยอความบทพูด (ทักษะ
ภาษากาย และการสื่อสารภาษาเขียน-

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ขอ 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

ขอ 1.3 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

รายวิชาฯ
Active 3 : ถ า ยภาพหน า ร า น (Display) ตํารา
รานคาหรือธุรกิจที่สนใจคนละ 1 ราน โพส ใบงานการวิเคราะห
ลงบน FB-Group
ภาพถาย
อัพโหลดรูปภาพ display รานของทานลงใน
อัลบั้ม พรอม เขียน caption ชื่อ สกุล รหัส
ชื่อราน ทําเลที่ตั้ง (ยอ) 1 รูป ตอ 1 คน
(10 คะแนน)
Active 4 : วิเคราะหกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ ใบงาน
VDO ตัวอยางรวมกันในชั้นเรียน
Case 1: U Khao Yai Hotel
Case 2: Chanel Fashion
Case 3: Wooddy Talk
(10 คะแนน)

13

มคอ. 3
สัปดาหที่

6

7

หัวขอการสอน /
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
ภาษาพูด-ภาษาทาทาง)
3. ไดใชอุปกรณในการนําเสนอและฝก
ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา
สอบปฏิบัติการนําเสนอดวยการพูด
3 Active 5 : พูดได พูดเปน
ใหผูเรียนแตละคนออกมาพูดหนาชั้นเรียน
ตามหัวขอที่อาจารยผูสอนกําหนดใชเวลาคน
ละไมเกิน 10 นาที โดยอาจารยและตัวแทน
เพื่อนในชั้นรวมกันใหคะแนน ตามแบบวัด
ความสามารถในการพูด (30 คะแนน)
-คําสั่ง ใหทุกคนเตรียมหัวขอเรื่องที่
ตองการพูด คนละ 1 เรื่อง เขียนบทพูดดวย
ตนเอง สงราง บทพูด ตรวจ แกไข สงอีกครั้ง
- หัวขอการสอน
3 Active 6 : การนําเสนอดวยสื่อออนไลน ตํารา
การวางแผน การวิเคราะหกลุมผูฟง
ใหนักศึกษาแบงกลุมวางแผนรางโครงการ
YouTube
การนําเสนอการตอบคําถาม การใช
แนะนําสาขาวิชา (บริหารธุรกิจบัณฑิต
Clip VDO
อุปกรณประกอบการพูด
สาขาวิชาการจัดการ) เปนโครงการที่จัดขึ้น
- Learning Outcome
จริงสถานที่ ใหผูเรียนออกแบบการนําเสนอ
1. ฝกคิดวิเคราะห สรางสรรค ทํางาน
อยางสรางสรรค (Project) ไมซ้ํากัน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ขอ 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

ขอ 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

14

มคอ. 3
สัปดาหที่

8

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
เปนทีม
2. สรางประสบการณการเรียนรูได
มากกวาในหองเรียน
3. คิดเปน วางแผนเปน แกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม
4. สื่อสารดวยกระบวนการกลุม
5. คิด วิเคราะหพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร
- หัวขอการสอน (ตอ)
การวางแผน การวิเคราะหกลุมผูฟง
การนําเสนอการตอบคําถาม การใช
อุปกรณประกอบการพูด
- Learning Outcome
1. ฝกการประสานงาน การเจรจา
ตอรองกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอก
2. ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมและ
เปนประโยชนทั้งตอตนเอง หลักสูตร

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (30 คะแนน)
1. เสนอแนวคิด (Concept)
2. นําเสนอในชั้นเรียนดวยสื่อ
3. สราง/ผลิต สื่อ 1 ชิ้ น (เชน Infographic,
VTR, PPT อื่นๆ)
4. นํ าไปเผยแพร ที่ website ของหลั กสู ต ร
การจัดการ และคณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัย
Active 6.1 : นําเสนอสื่อออนไลน
ใบงาน
สุมตัวแทนนําเสนองาน (30 คะแนน)
ตํารา
-เกณฑ ก ารให ค ะแนนการพู ด ตามแบบ Clip VDO
ประเมิ น การพู ด จากตํ า ราวิ ช าการพั ฒ นา
บุคลิกภาพ (2559)
(ผูนําเสนอไดคะแนนในการสอบพูด)

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ขอ 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

15

มคอ. 3
สัปดาหที่

9

หัวขอการสอน /
จํานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
และมหาวิทยาลัย
3. ฝกวิเคราะหผูฟง กลุมเปาหมาย
เรียบเรียงขอมูล สรางขอมูลที่เปนจริง
4. ภาวะผูนํา และความกลาแสดงออก
- หัวขอการสอน
3
การฟง การนําเสนองานเดี่ยว คู
และกลุม
- Learning Outcome
1. เรียบเรียงขอมูลเพื่อนําเสนอได
อยางเปนระบบ
2. เลือกใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม
3. พัฒนาทักษะการพูดและการ
นําเสนอในเชิงวิชาการ
4. สามารถทํา PPT เพื่อนําเสนองาน
อยางมืออาชีพได
5. สามารถสราง Template PPT
เพื่อเผยแพรและใหผูอื่นใชงานได

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

Active 7 : สราง Profile อยางเหมาะสม ตํารา
ดวยสื่อ PPT และ Infographic
สื่อประชาสัมพันธ
-นํ า PPT ตั ว อย า งมาให ผู เ รี ย นร ว มกั น
วิเคราะห วิจารณ แนวทางวิธีที่ดี-ไมดี ของ
PPT
-แบงกลุมจัดทํา PPT นําเสนอจากหัวขอที่
ผู ส อนกํ าหนด กลุ ม ละ 5 คน ไม เกิ น 8-10
Slide (20 คะแนน)

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ขอ 1.3 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

16

มคอ. 3
สัปดาหที่
10

11

หัวขอการสอน /
จํานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
- หัวขอการสอน
3
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเปนผูฟงที่ดี
- Learning Outcome
1. ฝกพัฒนาบุคลิกภาพ การเขาสังคม
และการใชพื้นที่สาธารณะ
2. นําความรูที่ไดเรียน มาบูรณาการ
กับรายวิชาได (การวิจารณอยาง
สรางสรรค)
3. เห็นสถานที่จริงที่มีหนวยงาน
ภายนอกเปน Best Practice และ
Case study
4. สะทอนคิดจากการเรียนใน
หองเรียนสูการปฏิบัติจริงจาก
กิจกรรม
- หัวขอการสอน
3
การนําเสนองานอยางมืออาชีพ
- Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

Active 8 : ศึ ก ษ า ดู ง า น / เยี่ ย ม ช ม ตํารา และ PPT
พิพิธภัณฑในกรุงเทพมหานคร
-ส รุ ป ค วาม รู ที่ ได จากก ารศึ กษ าดู ง าน
เสนอแนะแนวทางหรือวิธีการ การพู ดและ
การนํ าเสนอให กับหนวยงานที่ไดไปศึกษาดู
งาน วิจารณอยางสรางสรรค
(10 คะแนน)

Active 9 : แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ภายนอก เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย
ใหความรูเรื่อง การนําเสนองานอยางมือ

ตํารา และ PPT

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ 1.3 1.4
ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

ขอ 1.3 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย
17

มคอ. 3
สัปดาหที่

12

13

หัวขอการสอน /
จํานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
1. ฝกทักษะการฟง การสรุปความ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ภายนอก
3. ฝกมารยาทในการเขาประชุม และ
มารยาทสังคม
- หัวขอการสอน
3
การตีความจากกราฟ แผนผัง ตาราง
และแผนภูมิ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใชอินเทอรเน็ตใน
การนําเสนองาน
- Learning Outcome
1. ฝกวิเคราะห วิจารณ การนําเสนอ
อยางสรางสรรค
2. ฝกการทํางานเปนทีมและภาวะ
ผูนํา
- หัวขอการสอน
3
การตีความจากกราฟ แผนผัง ตาราง
และแผนภูมิ การใชเทคโนโลยี

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ขอ 1.3 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

ขอ 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

อาชีพ

Active 10 : กรณีศึกษาการนําเสนองาน PPT
-ชม VDO ที่เกี่ยวกับการพูดนําเสนอ เวที
TEDTALK และใหรวมกัน วิเคราะห วิจารณ
แนวทางวิธีที่ดี-ไมดี ของการพูดจาก VDO
(10 คะแนน)

Active 11 : สืบคนขอมูลอยางมืออาชีพ
ใหนักศึกษาจับคู สืบคนบทความทาง
วิชาการ/ผลสํารวจตางๆ จัดทําขอมูลที่

18

มคอ. 3
สัปดาหที่

14

หัวขอการสอน /
จํานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
สารสนเทศ
- Learning Outcome
1. ฝกสืบคนฐานขอมูลออนไลนของ
มหาวิทยาลัย
2. สามารถสรุปยอความผลงานทาง
วิชาการไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. นําเสนองานทางวิชาการไดอยางมือ
อาชีพ
4. การตีความจากกราฟ แผนผัง
ตาราง และแผนภูมิ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศได
- หัวขอการสอน
3
การนําเสนอผลงานดวยสื่อ และ
เทคโนโลยี
- Learning Outcome
1. ฝกสืบคนฐานขอมูลออนไลนของ
มหาวิทยาลัย
2. สามารถสรุปยอความผลงานทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ขอ 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

สืบคนไดนั้นมาทําเปน PPT หรือ Mind
Mapping หรือเขียนลง A4 แลวนําเสนอใน
ชั้นเรียน (สัปดาหที่ 14) (20 คะแนน)

นําเสนอผลงานกลุม (ตัวแทนนําเสนอ)

ตํารา และ PPT

19

มคอ. 3
สัปดาหที่

15

หัวขอการสอน /
จํานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
วิชาการไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. นําเสนองานทางวิชาการไดอยางมือ
อาชีพ
4. การตีความจากกราฟ แผนผัง
ตาราง และแผนภูมิ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศได
Final Project
(จาก 30 Case Study)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

นําเสนอแผนธุรกิจหนาเดียว
PPT
ออกแบบวิธีการนําเสนอ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการสอบ 3 ทาน ไดแก ผูสอน
อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ประเมินตามเกณฑการใหคะแนน)

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ขอ 1.3 1.4

ผศ.ดร.
อนงคนาถ
ทนันชัย

20

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

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
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
การแตงกาย
ผลการปฏิบัติรายบุคคล
ผลการปฏิบัติรายกลุม
ทดสอบ
ผลจากกิจกรรมกลุม
ทดสอบ
สอบปลายภาค
การมีสวนรวมใน
โครงการ/กลุม
ผลจากการแฟมสะสม
ผลงาน
การบริหารงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
การประสานงาน
เทคโนโลยีที่ใชในการ
นําเสนอผลงาน
รวมทั้งสิ้น

สัปดาหที่
ประเมิน
สัปดาหที่ 1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

สัปดาหที่ 1-15

20%

สัปดาหที่ 1-15

20%

สัปดาหที่ 16
สัปดาหที่ 1-15

30%
15%

สัปดาหที่ 1-15

10%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย และชัยรัตน วงศจินดานนท. (2558). พรีเซนตขั้นเทพ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน).
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
อนงคนาถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : โอเอส ปริ้นติ้งเฮาส.

21

มคอ. 3
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ประวัติ เพียรเจริญ. (2554). แผนธุรกิจหนาเดียว สุดยอดเทคนิคการนําเสนออยางเหนือชั้น.
กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
สมชาติ กิจยรรยง. (2556). ศิลปะการพูดเพื่อสรางความร่ํารวย. กรุงเทพฯ : บริษัท พีเพิลมีเดีย
จํากัด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช าทั้ ง วิ ธี ก ารสอนการจั ด กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นสื่ อ
การสอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอนจากระบบออนไลน
2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผูประสานงานรายวิชา และคณาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และอุปสรรคจากมคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน
3.2 ปรับกลยุทธการสอนจากการประมวลผลการประเมินผูสอนในภาคการศึกษาที่กอนหนาและการบูร
ณาการความรู เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนแตละหลักสูตร
3.3 คณาจารยผูสอนกันรวมปรับปรุง มคอ.3 เพื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน และเหตุการณปจจุบัน
3.4 พัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน และแบบฝกหัด
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กระบวนการวิเคราะหขอสอบ เพื่อจัดทําคลังขอสอบ
4.2 กระบวนการใหคะแนนนักศึกษา โดยผูประสานงานรายวิชาและอาจารยผูสอนมีการจัดการประชุม
รวมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการ
ใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําขอมูลที่ไดจากขอ 1 และ 2 มาสรุปเปนขอมูล จัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อนําผลมาหาแนวทางการ
แกไขปรับปรุง รวมถึงพัฒนาเทคนิคการสอนใหดีขึ้น
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