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คํานํา
การฟงเปนพื้นฐานของการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคคลและหมูคณะ และ
การคิดเชิงบวกเปนสวนสําคัญใหผูฟงเปดรับความแตกตางของคูสนทนาอยางปราศจากอคติ ทํา
ใหเกิดการรับรู เรียนรู และมองเห็นมุมมองของผูอื่น ทําใหเกิดความเขาใจ เมตตา ไมดวนตัดสิน
ผูอื่น เปนการขัดเกลาตนเองอยางเปนธรรมชาติ เมื่อมีฐานของการฟงปราศจากการใสความคิด
ของตัวเองที่มีตอผูอื่น หรือคิดแบบตั้งแงไวกอนแลว ทําใหเปนคนที่ไมพูดโพลง หรือพูดจาไม
สรางสรรค ดังนั้น ฐานการฟงที่ดี และทัศนคติเชิงบวก จะทําใหชีวิตสวนตัว และการอยูรวมกับ
ผูอื่นเปนไปโดยสันติ คิดดี ฟงดี การพูดยอมไมกอใหเกิดปญหา
วิชานี้จึงมุงเนนที่ฟง ไมใชพูด ฟงดี มีสติไตรตรองกอนพูด
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
ผูสอน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571120 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การคิดเชิงบวกและสุนทรียสนทนา
(ภาษาอังกฤษ) Positive Thinking and Dialogue
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
อาจารยผูสอน
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล ตอนเรียน ……………
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือนอกสถานที่ ตามความเหมาะสมของกิจกรรมโดยการพิจารณาของผูสอน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 ตุลาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เห็นความสําคัญของการฟงอยางปราศจากความคิดจร คิดแบบมีอคติตอคนพูด หรือสิ่งที่เขาพูด
และการมีความคิดเชิงบวกเปนการสรางโอกาสใหเจอคําตอบ ทางออกดีๆ โดยผูเรียนนําไปใชไดทุก
สถานการณในชีวิต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การคิดเชิงบวกเปนสิ่งจําเปนที่นักบริการควรมีควบคูกับ “ทักษะการรับฟงอยางใจเปดกวาง” ไมตั้ง
แง อคติ แมวาเปนความคิดเห็นที่ตางจากตนเองก็ตาม ดังนั้นรายวิชานี้จึงเกิดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดตระหนัก
ถึงตนเอง และผูอื่นในขณะเดียวกัน อันจะเปนผลดีในการดําเนินชีวิตทั้งสวนตัวและการทํางาน

5

มคอ 3 การคิดเชิงบวกและสุนทรียสนทนา 2 61

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การคิดเชิงบวกและสุนทรียสนทนา
เขาใจการคิดในรูปแบบตางๆ: การคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ ความคิดที่
เปนรูปธรรม รูปแบบการคิดในตางวัฒนธรรม ระหวางวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก
เพื่ อเข าใจที่ มาบริ บ ทของการคิ ดและการปฏิ บั ติที่ แตกตาง พั ฒ นาทั กษะการฟ ง จากการฟ ง 4
ระดับ: การฟงแบบน้ําเต็มแกว การฟงแบบเอะใจ การฟงดวยความเขาใจ และการฟงดวยปญญา
จากภายใน การตั้งวงสนทนาเพื่อการรับฟงแบบใจสูใจ ผานทฤษฎีตัวยู
Positive Thinking and Dialogue
Understanding 4 types of thinking: creative thinking, analytical thinking, critical
thinking, and concrete thinking. Thinking of western and eastern in order to
understand others from different culture context and their actions. Develop
listening skills by learning 4 levels of listening: downloading listening, factual
listening, empathic listening, and generative listening. Setting up dialogue to
practice deep listening, heart to heart like guiding by Theory U.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยายและฝกทุก
สัปดาหที่มีการเรียนการ
สอน

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3 ชั่วโมง/สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปญหา
1.2 วิธีการสอน
1) เรียนรูกติกาและวัตถุประสงคของการจัดวงสนทนา (dialogue) โดยแตละคนในวงสนทนาจะพูดที
ละคน ที่เหลือตองรอ และฟง
2) เรียนรูที่จะเปดโอกาสใหตัวเองไดฟงเรื่องราวของผูอื่น ใหผูอื่นไดพูดจนจบ และหัดสังเกตความคิด
ตัวเอง
3) ฝกฟงเรื่องราวผูอื่นแบบไมตองเงื่อนไข ไมเอาอคติมาปดโอกาสการเรียนรู แมไมเห็นดวยก็ตาม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูเรียนทําตามกติกาของวงสนทนาได
2) ผูเรียนสะทอนความคิดตัวเองจากเรื่องที่ไดฟง ผูเรียนสังเกตเห็นความคิดตัวเองขณะฟง
เรื่องราวผูอื่น
3) ผูเรียนบอกสิ่งที่เรียนรูจากการรับฟง และบอกความไดวาขณะที่ฟง มีเผลอคิดอะไรไปบาง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
O 2) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในสาระสํ าคั ญ ของศาสตร ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ บริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งทางด า น
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน
การจัด โครงสร างองค การ การปฏิ บั ติ การ การควบคุ มและการประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งาน รวมทั้ งการ
ปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคและกระบวนการวิเคราะหขอมูล เพื่อ
แกไขปญหาวิชาชีพ
2.2
1)
2)
3)

วิธีการสอน
หลักการฟงเชิงลึก และการฟง 4 ระดับ ในทฤษฎีตัวยู (Theory U)
ฝกฟงและใชกติการวงสนทนากํากับ
หัดสังเกตตัวเอง ในขณะฟงวาสมาธิ/สติอยูกับสิ่งที่ฟง หรือเผลอไปคิดอยางอื่นบาง

2.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดจากการฟง และประเมินวาการฟงของตัวเองอยูในระดับใด
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2) สามารถบอกไดวา การฝกฟงไดประโยชนอะไร และเมื่อสมาธิหลุดไปจากสิ่งที่คูสนทนากําลังพูด จะ
เกิดขอเสียอะไรบาง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการความรู
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) อธิบายการทํางานของสมอง และชมวิดีทัศน ขอดีของการคิดบวก
2) ผูเรียนอภิปรายวิธีการทําใหสมองเกิด reward circuit อยางตอเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สามารถอธิบาย ความเชื่อมโยงของการคิดเชิงบวกและการฟงเชิงลึกได
2) ออกแบบกิจกรรมที่จะสราง reward circuit ของตนเองได
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็ นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหาของที ม
รับผิดชอบงานตามหนาที่และบทบาทที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
3) มีความรับ ผิดชอบในการทํางานกับ ผูอื่นและรับ ผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพั ฒ นา
ตนเองและอาชีพ สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือเพื่อนรวมงาน
และแกไขปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
1) สื่อสารและรับฟงผานวงสนทนา (dialogue) และสังเกตภาษากาย
2) ทํากิจกรรมเพื่อใหเหตุพฤติกรรม ความคิดตัวเอง ดวยกิจกรรม สัตว 4 ทิศ
3) แลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่งที่ไดรับฟง และประสบการณจากการรับฟงเรื่องราวของเพื่อนสนวงสนทนา
4.3 วิธีการประเมินผล
1) มองเห็นขอดีของคนตางประเภทได
2) สามารถวางแนวทางพัฒนาตนเอง เพื่อเขากับผูอื่นได
3) อธิบายไดวาคนตางประเภท จะสื่อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันไดอยางไร
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
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3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตางกันตามสถานการณและวัฒนธรรม ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.2 วิธีการสอน
1) ใหสืบคนและพิจารณาสาระที่รวบให และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาตางๆ จากเพจที่
ผูสอนสรางขึ้น
2) ใชสื่อออนไลน หรือแอพพริเคชั่นอื่นๆ เพื่อสื่อสาร และศึกษาไดเหมาะสมตามกาลเทศะ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) นําเสนอ และสรุปสาระสําคัญจากสิ่งที่มอบหมายใหศึกษาคนควาได
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1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอการสอน / Learning
Outcome

1.

- ที่มาและความสําคัญของ
“สุนทรียสนทนา”
รูปแบบของการจัดวงสนทนา
และเงื่อนไขในวงสนทนา
สุนทรียสนทนากับ “งาน”
สุนทรียสนทนากับ “ชีวิต”

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน *

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

3

- แนะนํา class เพื่อเขาสูการเรียน
- อธิบายขอตกลงในการเรียน และ
ลักษณะกิจกรรมและการเก็บ
คะแนนสอบ
- กติกาในวงสนทนาคือ ฟงเทานั้น
พูดเมื่อถึงตาตัวเองจึงไดพูด
- กิจกรรม Journey line เพื่อแนะนํา
ตัวเองใหคลาสรูจัก
- เขาวงสนทนา ในประเด็นที่ใหทํา
กิจกรรม
- นักศึกษาแตละคนบอกวาไดเรียนรู
อะไรกับกิจกรรม
- สรุปการเรียนรูและใหเขียน
reflective paper

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ผูสอน
(ระบุ
ลําดับ)
ดร.สิรินาถ

3

- บรรยาย Theory U และ Deep
Listening รวมถึงการเชื่อมโยง
ระหวางสองสิ่งในสุนทรียสนทนา

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

- Learning Outcome
เขาวัตถุประสงคและเห็น
ประโยชนของการพูดคุย รับฟง
วงสุนทรียสนทนา

2.

รูจักกติกามารยาทของ “การ
ฟง” และบอกไดวา ไดเรียนรู
อะไรจากการฟง
- Theory U หลักการฟง โดย
Otto Scharmer
Deep listening ในวงสนทนา
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3.

4.

5.

การฟง 4 ระดับ
- Learning Outcome
สังเกตุวิธีคิดตัวเองเพื่อเรียนรู
“สติ” ในการฟง
ไดฝกทักษะการขจัด “การเปน
คนชอบตัดสิน คิดลวงหนา”
- สมองกับความคิด
คิดบวก
- Learning Outcome
เรียนรูและเขาใจการทํางานของ
สมอง เพื่อไมติดกับความคิด
ขอดีของการคิดบวกในการ
ดําเนินชีวิต
- รูปแบบการคิด
- วัฒนธรรม กับ การคิด
- Learning Outcome
- เรียนรูรูปแบบการคิดที่
หลากหลาย
- เขาใจความแตกตางในดาน
ความคิดของคนตางวัฒนธรรม
- Goal Setting
- Learning Outcome
- เขาใจหลักการ

- เขาวงสนทนา ประสบการณของแต
ละคนในการ “ฟงเชิงลึก”
- สรุปบทเรียนจากกิจกรรม การฟง
เชิงลึก
3

3

กิจกรรมกลุม
discussion

-

บรรยายคิดบวกมีผลอยางไรกับการ
ดําเนินชีวิต
- นักศึกษาดูคลิป “สมองเงินลาน”
- นักศึกษาจับกลุมยอยสนทนาสิ่งที่ได
เรียนรูจากคลิปที่ดู
- สรุปสาระของบทเรียน

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

- เรียนรูการคิดสรางสรรค การคิด
วิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ
ความคิดที่เปนรูปธรรม รูปแบบการ
คิดในตางวัฒนธรรม ระหวาง
วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรม
ตะวันออก
- สืบคน และใหนําเสนอ “คิดตาง
จากตางถิ่น”
- บรรยายความสําคัญของ
ตั้งเปาหมาย หลักการตั้งเปาหมาย
- นศ. เขียนเปาหมายตามหลักการที่

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ
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ตั้งเปาหมายที่ดี
- ตั้งเปาหมายเพื่อ
เชื่อมโยงกับ reward
circuit
6.

7.

8.

สัตว 4 ทิศ
- รูจักตนเอง
- รูจักเพื่อน
- การปรับตัวใหเขากับผูอื่น
- พุทธิจริต
- Learning Outcome
- สามารถบอกแนวทางการ
พัฒนาตนเองได
รูวิธีการปรับตัวเขากับคนตาง
ประเภทได
สติกับการฟงเชิงลึก
ปญญา 3 ฐาน
ฟงดวยใจ
- Learning Outcome
เขาใจและมองเห็นวา สติ
เกี่ยวของกับการฟงอยางไร
สติกับการฟงเชิงลึก
ปญญา 3 ฐาน
ฟงดวยใจ (ตอ)

3

-

3

3

ให
จับคูแชรกับเพื่อนเพื่อใหดูวาตรงกับ
หลัก SMART หรือไม
ใหประกาศเปาหมายที่คาดวาจะทํา
สําเร็จใน 3 เดือน
บรรยายลักษณะนิสัยของสัตว 4 ทิศ
นักศึกษาเขากลุมตามชนิดสัตวที่คิด
วามีลักษณะตรงกับนิสัยของตนเอง
แตละกลุมอภิปรายของดี ขอเสีย
ของสัตวประจํากลุมของตน
นําเสนอการปรับนิสัยที่จะเขาหา
เพื่อนตางลักษณะนิสัย
อภิปรายในสิ่งที่เรียนรู
อาจารยสรุปความรูจากกิจกรรม

- ความสัมพันธของสติ และการฟงเชิง
ลึก เพื่อผลลัพธ
- นั่งสมาธิปรับคลื่นสมองใหอยูใน
ระดับคลื่นอัลฟา
- ทองบทสวดพรอมกัน จนเกิดความ
นิ่งเสมอกัน ใหฝกสังเกต
- อธิบายขั้นตอนทํากิจกรรม ปดตาพา
เดิน
- กิจกรรมเรียนรู อายตนะของตนเอง

กิจกรรมกลุม
discussion

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ
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9.
10.

11.

12.

- Learning Outcome
เขาใจและมองเห็นวา สติ
เกี่ยวของกับการฟงอยางไร
นําเสนอ SMART Model
สุนทรียสนทนากับการบริการ
- Learning Outcome
- ผูเรียนวิเคราะห/ผูอื่นได
- รูวิธีการสื่อสารและ
ใหบริการกับผูคน
ประเภทตางๆ
Dialogue กับ วงจรการเรียนรู
การตั้งคําถาม และความคิด
สรางสรรค
- Learning Outcome
ตั้งคําถามเพื่อใหตนเองกาว
ขามอุปสรรค หรือไปตอได
(สรางทางเลือกใหตนเอง)
Dialogue การสงตอถอยคํา
คําถาม..ชวนคิด (AIAppreciative Inquiry)
- Learning Outcome
- เรียนรูและตระหนักถึง
ผลกระทบของคําพูดที่มี

- สรุปบทเรียนจากกิจกรรมในวง
สนทนา

กิจกรรมกลุม
discussion

นําเสนอผลลัพธของเปาหมายที่ตั้งโดย
smart model
- ทําความเขาใจกับลูกคาแตละ
ประเภท
- สนทนาลักษณะลูกคาและการ
บริการที่จะถูกใจลูกคาแตละ
ประเภท

Presentation &
Discussion
บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

3

- บรรยายเรื่องของวงจรการเรียนรู
- การตั้งคําถามใหอะไรกับเราบาง
- เมื่อไหรควรตัง้ คําถามปลายเปด
หรือปลายปด
- ตั้งประเด็น “คําถามสรางสรรค”

3

- คําพูด logos การสงตอความคิด
ความรูสึก กับศาสตร NLP
- กิจกรรม wheel of life
- การตั้งคําถามใหอะไรกับเราบาง
- เมื่อไหรควรตั้งคําถามปลายเปด
หรือปลายปด

3
3

ดร.สิรินาถ
1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ
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14.

ตอตนเองและผูอื่น
- สามารถคําถามเพื่อ
สรางผลลัพธเชิง
สรางสรรค
Coaching
- Learning Outcome
- การยอมรับ “ความ
จริง”
- การมองปญหาเปนเรื่อง
ปกติ
- ปญหาคือโอกาส
Reflective from class I

15.

Reflective from class II

13.

- ตั้งประเด็น “คําถามสรางสรรค”

3

- Coaching คืออะไร และเราจะชวย
ใหตนเองเราหลุดออกจากความคิด
หรืออารมณที่เราติดกับอยูได
อยางไร
- กิจกรรม “คนหาเหตุแหงปญหา”
- Self-Talk

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

3

- จัดวงสนทนาใหรวมกันประมวล
ความรู
- นักศึกษานําเสนอความรูและสิ่งที่
นําไปใชมาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนความสําเร็จ/
ความกาวหนาตามเปาหมายที่
ประกาศไว
- แตละคนนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู
สะทอนใหเพื่อการนําไปใช

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรินาถ

3

Group discussion

ดร.สิรินาถ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
*กิจกรรมการเรียนการสอน อาจะพานักศึกษาไปทํากิจรรมนอกสถานที่
*กิจกรรมกาเรียนการสอน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของผูเรียน โดยการพิจารณาของผูสอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

2

3

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม
1) ผูเรียนทําตามกติกา
3) มี วิ นั ย เค า ร พ แ ล ะ
ของวงสนทนาได
ปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ 2) ผูเรียนสะทอนความคิด
ตัวเองจากเรื่องทีไ่ ดฟง
และขอบั งคับ ต าง ๆ ของ
องคกรและสังคม
ผูเรียนสังเกตเห็นความคิด
4) มีความรูความเขาใจใน
ตัวเองขณะฟงเรื่องราว
หลักจริยธรรม คุณธรรมที่
ผูอื่น
3) ผูเรียนบอกสิ่งที่เรียนรู
มีความสําคัญทางธุรกิจ
สามารถจัดการปญหา
จากการรับฟง และบอก
ความไดวาขณะที่ฟง มี
เผลอคิดอะไรไปบาง
ความรู
1) ผูเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่
2) มีความรูและความ
ไดจากการฟง และ
เขาใจในสาระสําคัญของ
ประเมินวาการฟงของ
ศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ตัวเองอยูในระดับใด
2) สามารถบอกไดวา การ
บริหารธุรกิจทั้งทางดาน
ฝกฟงไดประโยชนอะไร
สังคมศาสตรและ
และเมื่อสมาธิหลุดไป
วิทยาศาสตร
จากสิ่งที่คูสนทนากําลัง
3) มีความรูและความ
พูด จะเกิดขอเสีย
เขาใจในสาระสําคัญ
อะไรบาง
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารธุรกิจ ในดานการ
วางแผน
การจัดโครงสรางองคการ
การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานใหสอดคลองกับ
สถานการณทางธุรกิจ
รวมถึงเทคนิคและ
กระบวนการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อแกไขปญหา
วิชาชีพ
ทักษะทางปญญา
1) สามารถอธิบาย ความ
เชื่อมโยงของการคิดเชิง
2) มีความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ และมี
บวกและการฟงเชิงลึก

สัปดาหที่ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

1-15

30%

1-15

30%
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เหตุผล คิดอยางสรางสรรค
ได
สามารถบูรณาการความรู 2) ออกแบบกิจกรรมที่จะ
สราง reward circuit
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
ของตนเองได
และประสบการณเพื่อใช
ในการแกปญหาทางธุรกิจ
และสถานการณทั่วไปได
อยางเหมาะสม
4

5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2) สามารถแสดง
ความคิดริเริม่ และ
ความเห็นตางอยาง
สรางสรรค เอื้อตอการ
แกไขปญหาของทีม
รับผิดชอบงานตามหนาที่
และบทบาทที่ไดรับ
มอบหมายไดอยาง
เหมาะสม
3) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการทํางานกับผูอื่นและ
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒ นา
ตนเองและอาชีพ สามารถ
สรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น รวมทั้งมีสวนรวมใน
ก า ร ช ว ย เห ลื อ เพื่ อ น
รวมงานและแก ไขป ญ หา
กลุม
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) สามารถสื่อสารเพื่อ
อธิบายและสรางความ
เขาใจในรูปแบบการพูด
การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตางกัน
ตามสถานการณและ
วัฒนธรรม ทั้งที่เปนขอมูล
ธุรกิจและขอมูลอื่น

1) มองเห็นขอดีของคนตาง
ประเภทได
2) สามารถวางแนวทาง
พัฒนาตนเอง เพื่อเขา
กับผูอื่นได
3) อธิบายไดวาคนตาง
ประเภท จะสื่อสารและ
สรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางกันไดอยางไร

20%

1) นําเสนอ และสรุป
สาระสําคัญจากสิ่งที่
มอบหมายใหศึกษา
คนควาได

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วรภัทร ภูเจริญ. (2553) Dialogue คิดลงสูใจ...ไหลเปนปญญา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ อริยชน
จํากัด.
วรภัทร ภูเจริญ. (2553) Learn How to Learn. (ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ อริยชน
จํากัด.
วรภัทร ภูเจริญ. (2557) ศิษยสี่ทัศน. (ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ อริยชน จํากัด.
วรภัทร ภูเจริญ. (2555) บริการ คือ งานที่ใจรัก Quality in Service. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
อริยชน จํากัด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Part I
http://youtu.be/Iw4h7NWVXQI?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4
Part II
http://youtu.be/Mue1Pzt8W2g?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4
Part III
http://youtu.be/eQ_1VV3bR7c?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4
Summary /Overview of David Bohm's book "On Dialogue"
http://youtu.be/dTs3bCizOn8
“On Dialoque” David Bohm
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

นักศึกษาสามารถนําเสนอแนวคิด ตลอดจนมีความแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความรูสึกรวมกัน
ดวยใจที่เปดกวาง สามารถปรับและใชชีวิตไดอยางเหมาะสม
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2. กลยุทธการประเมินการสอน

สังเกต สอบถามจากผูเรียนระหวางสอน และผลการประเมินจากทางมหาวิทยาลัย

3. การปรับปรุงการสอน
นําขอสรุปของนักศึกษาที่มีตอผูสอนมาปรับปรุงการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินจากการแบบประเมิน ผลการเรียนรูของนักศึกษา เทียบกับเกณฑการทวนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลจากขอ 2 และขอ 4 มาปรับปรุงในการเตรียมสอนครั้งตอไป
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