รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3643402 ชื่อรายวิชา การจัดการการขาย
(Sales Management)

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น

คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการการขาย (Sales Management) รหั สวิชา 3643402 เป็น การ
จัด ทํา รายละเอีย ดประกอบรายวิช าการจัดการการขาย หลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
บทบาท หน้าที่ในการจัดการขาย โครงสร้างองค์กร กระบวนการและเทคนิคการขาย การพยากรณ์ยอดขาย
การกําหนดเขตการขายและโควต้าขาย คุณสมบัติของพนักงานขาย การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรม การ
สร้างแรงจูงใจ ขวัญ กําลังใจ ค่าตอบแทน การประเมินผลและการควบคุมการปฎิบัติงาน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรีย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3643402 รายวิชา การจัดการการขาย
(Sales Management)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น
4.2 อาจารย์ผ้สู อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย บทบาท หน้าที่ในการจัดการขาย
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างงานขาย
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการขาย
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขาย การกําหนดเขตการขาย
และโควต้าขาย
5. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานขาย การสรรหาคัดเลือก
และการฝึกอบรม
6. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ค่าตอบแทน
7. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลและการควบคุมการปฎิบัติงาน
8. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท หน้าที่ในการจัดการขาย โครงสร้างองค์กร กระบวนการและเทคนิคการขาย
การพยากรณ์ยอดขาย การกําหนดเขตการขายและโควต้าขาย คุณสมบัติของพนักงานขาย การสรรหา
คัดเลือก การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ค่าตอบแทน การประเมินผลและการควบคุมการ
ปฎิบัติงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
Definitions, roles, functions in sales management, Corporate structure, selling
process and techniques, sales forecasting. Territory and quota allocation. Salespersons
qualification, recruitment, Techniques Motivation, morale, compensation, Performance
evaluation and control, Ethics and code of conduct for salespersons.
c
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่มีฝึกปฏิบัติ
90 ชั่วโมงต่อภาค
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
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 รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /รายงาน/แบบฝึกหัด โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /รายงาน/แบบฝึกหัด ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
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 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการการขาย
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้ อ มยกตั วอย่ า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่ างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการจัดการการขาย
(3) มอบหมายงานต่ างๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น เช่ น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุก ต์ค วามรู้แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายการจัดการการขาย
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตั วอย่า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่ างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการจัดการการขาย
(3) มอบหมายงานต่างๆ สอบปลายภาค ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการ โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /รายงาน (กลุ่ม) /แบบฝึกหัด โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รปู แบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อ การสอน e-learning
และทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน/กิจกรรม/รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสีบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยาง
เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

1

แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
ความหมาย บทบาท หน้าทีใ่ นการจัดการ
การขาย
- ความหมายของการขาย
- กรอบความคิดของการจัดการการขาย
- วัตถุประสงค์ของหน่วยงานขาย
- บทบาทและความสําคัญของการขาย
- ภารกิจของนักบริหารการจัดการการขาย
- อุปสรรคของการขาย
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ของนักบริหารการขาย โดยสามารถ
นําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็น
เครื่องมือในการสรุป

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธกี ารเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาทําใบงานบทบาทของนักบริหารงานขาย
ที่อาจารย์กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
บทบาทของนัก
บริหารงานขาย

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1
ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

2

การจัดโครงสร้างการขาย
- ความหมายของโครงสร้างการขาย
- ทฤษฎีองค์การ
- ปัจจัยของโครงสร้างการจัดการการขาย
- การจัดโครงสร้างการขาย

จํานวน
ชั่วโมง

กระบวนการวางแผนการจัดการขาย
- ความหมายของการวางแผนการขาย
- กระบวนการวางแผนการขาย
- งบประมาณการขาย
- การพยากรณ์ยอดขาย
- การกําหนดโควตายอดขาย
- การประเมินผลการขาย
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนในการจัด
โควต้าของพนักงานขาย

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานโครงสร้างงานขาย ที่อาจารย์
กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
โครงสร้างงาน
ขาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานที่อาจารย์กําหนดขึ้น เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงานการ
พยากรณ์

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับ
โครงสร้างของงานขาย
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
2
ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

3

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

4

ทฤษฎีการขายและเทคนิคการขาย
- ทฤษฎีการขาย
- ความหมายของศิลปะการขาย
- เทคนิคการขาย
- การเสาะแสวงหา
- การกลั่นกรองลูกค้า
- การเตรียมการก่อนเข้าพบลูกค้า
- การเข้าพบลูกค้า

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาดูวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการขาย เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
เทคนิคการขาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาชม วีดิทัศน์ เรือ่ งการเสนอขาย เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
3
ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่องของทฤษฎี
ขายโดยสามารถนําเสนอข้อสรุปโดยใช้
Mind Map
5

ทฤษฎีการขายและเทคนิคการขาย
- เทคนิคในการนัดหมาย
- การเสนอขาย
- ประเภทข้อโต้แย้ง
- การปิดการขาย
- การติดตามผล

3

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

การพยากรณ์ยอดขาย
- ความหมายของการพยากรณ์
- วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

การพยากรณ์ยอดขาย
- ประเภทของการพยากรณ์
- เทคนิคในการพยากรณ์ทางสถิติ
- การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

3. วีดิทัศน์ เรื่อง
การเสนอขาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงาน เรื่องการพยากรณ์ที่อาจารย์
กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน เรือง
การพยากรณ์

4,5

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานเทคนิคการพยากรณ์ ที่อาจารย์
กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point

4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถพยากรณ์ยอดขาย
แนวโน้มและฤดูกาลได้

7

สื่อการสอน

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนําเทคนิคการขายมาใช้ใน
การตัดสินใจ
6

กิจกรรมการเรียนการสอน

12

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

การบริหารเวลาและการกําหนดเขตการ
ขาย
- ความหมายการบริหารเวลา
- วงจร Deming (PDCA)
- การบริหารเวลาการขาย

การบริหารเวลาและการกําหนดเขตการ
ขาย
- การกําหนดเขตการขาย
- วัตถุประสงค์ในการกําหนดเขตการขาย
- ประโยชน์ของการแบ่งเขตการขาย

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

3. ใบงาน
เทคนิคการ
พยากรณ์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานด้านการบริหารเวลากําหนดขึ้น
เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน ด้าน
การบริหารเวลา

4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงาน วิธีการกําหนดเขตการขาย ที่
กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point

4

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ ใช้ (PDCA) ในการเขียน
แผนการทํากิจกรรม
9

สื่อการสอน

3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถพยากรณ์แบบการถดถอย
ได้
8

กิจกรรมการเรียนการสอน

13

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคในการ
วิเคราะห์เขตการขายในการบริหารงานขาย
10

การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย
- ความหมายของการสรรหาและการ
คัดเลือกพนักงาน
- ลักษณะของพนักงานขายที่ดี
- การคัดเลือกพนักงานขาย
- แหล่งการสรรหาบุคลากร
- ลักษณะของการสรรหาพนักงาน
- เทคนิควิธีการสรรหาพนักงานขาย
- รูปแบบการสัมภาษณ์
- กระบวนการสัมภาษณ์
- การทดลองปฏิบัติงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. ใบงาน
วิธีการกําหนด
เขตการขาย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวีดิทัศน์ เรื่องวิธีการสรรหาพนักงาน เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
วิธีการสรรหา
พนักงาน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

2, 5

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการสรรหา
พนักงานได้
14

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

11

การฝึกอบรมพนักงานขาย
- ความหมายของการอบรมพนักงานขาย
- ความสําคัญในการฝึกอบรม
- ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการฝึกอบรมของ
องค์กร
- การประเมินผลการอบรม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานการอบรม ที่อาจารย์กําหนดขึ้น
เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงานการ
อบรม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาดูวีดิทัศน์ เรื่อง ลักษณะการจูงใจ เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
ลักษณะการจูง
ใจ

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวางแผนการฝึกอบรมได้
12

แรงจูงใจพนักงานขาย
- ความหมายและทฤษฎีแรงจูงใจ
- ความสําคัญของการจูงใจพนักงานขาย
- ทฤษฎีการจูงใจ
- คุณลักษณะของแรงจูงใจ
- องค์ประกอบของแรงจูงใจ
- การจูงใจพนักงานขาย
- การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
- ขวัญและกําลังใจในการทํางาน

ผู้สอน
สอดคล้อง
(ระบุลําดับ)
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
5 ,6
ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

5 , 6

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

15

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ในการสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานในด้านงานขาย
13

ค่าตอบแทนพนักงานขาย
- ความหมายของค่าตอบแทน
- ความสําคัญของค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนพนักงานขาย
- แนวทางในการกําหนดนโยบาย
ค่าตอบแทน
- ปัจจัยในการกําหนดอัตราค่าตอบแทน
- วัตถุประสงค์การจ่ายค่าตอบแทน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานวิธีการจ่าย ค่าตอบแทน ที่
กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
วิธีการจ่าย
ค่าตอบแทน

6,7

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

14

การควบคุมและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานขาย
- การควบคุม
- ระบบการควบคุมการขาย
- ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานที่อาจารย์กําหนดขึ้น เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน เรื่อง
ผลการประเมิน

6,7

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

16

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

- ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการในการ
ควบคุมและวางแผนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้
15

จรรยาบรรณและจริยธรรมนักขาย
- ความหมายและความสําคัญของ
จรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณด้านการขาย
- จรรยาบรรณของพนักงานขาย
- สาเหตุที่พนักงานขายขาด
จรรยาบรรณ
- จริยธรรม
- จริยธรรมของผู้บริหาร
- จริยธรรมของพนักงานขาย
- จริยธรรมทางการตลาด
ปัญหาจริยธรรมทางการตลาด
การนําเสนอผลงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานด้านจริยธรรม เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
5. การนําเสนอผลงาน

สื่อการสอน
1. ตําราการ
จัดการการขาย
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงานด้าน
จริยธรรมของ
พนักงานขาย

8

ผศ.สุรศักดิ์
แสงเย็น

17

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน 1.1.2 , 1.1.3
/ การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย

วิธีการประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
2. แบบฝึกหัด/
1.1.2, 1.1.3,
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
กิจกรรม / งานที่
2.1.2, 3.1.1,
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ได้รับมอบหมาย(งาน 4.1.1, 5.1.3, 5.1.4
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
เดี่ยวและงานกลุ่ม)
มอบหมาย
- การจัดกิจกรรม
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
Event Marketing
หน้ าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
by RBM
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ
ที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ
ทั้ งในห้ อ งเรีย นและนอกห้ อ งเรีย น
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อื่น มาเป็ นของตนเช่น
แบบฝึกหั ดทบทวน ด้านจริย ธรรม
ของพนักงาน
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5 . ป ระ เมิ 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

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

5%

1-15

25%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

3. รายงาน “การ 1.1..2, 1.1.3
จั ด การการขาย” 2.1.2, 3.1.1,
และการนําเสนอ 4.1.1, 5.1.3,
5.1.4

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ่ ม ) หน้ า ชั้ น เรี ย น การเป็ น ผู้ นํ า
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสามารถแก้ไขปัญหาในการสร้าง
ตราผลิตภัณฑ์ได้
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก าร นํ า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช้
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

4. สอบปลายภาค

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ขอ้ สอบแบบปรนัยและแบบ

2.1.2, 3.1.1

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-14
15

30%

16

40%

อัตนัย
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุรศักดิ์ แสงเย็น. (2561). การจัดการการขาย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
2.1 วารุณี ตันติวงศ์วาณิช. (2556). ศิลปการขาย. กรุงเทพฯ : เอส.ออฟเซ็ท กราฟฟิคดีไซน์.
2.2 ภุชงค์ เมนะสินธุ์. (2561). ศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย
3.2 หนังสือ/วารสารทางด้านการตลาดและขาย
3.3 เว็บไซต์สาํ นักหอสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
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