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คานา
มคอ.3 นี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดาเนินการสอน ในรายวิชาการนาเสนอ
ผลงานทางธุรกิจ รายวิชา 3663222 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ หมวด 4
การพัฒนาผลการเรี ย นรู้ ของนั กศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 6 ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทา มคอ.3 นี้คานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทาหวังว่า มคอ.3 ที่จัดทาขึ้นจะเป็นประโยชน์ สาหรับผู้ที่นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663222 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การนาเสนอผลงานทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Presentation
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์นาถ ทนันชัย
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์นาถ ทนันชัย ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ระบบออนไลน์ และห้อง 253 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
26 มิถุนายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการนาเสนองาน
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันมาใช้ในการนาเสนอได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการนาเสนองาน และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
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1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อผลงานและการตัดสินใจในการทางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ในการนาเสนองานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการพูด การ
เตรียมการเพื่อนาเสนองานทางธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ที่ปรากฏในหนังสือ โดย
ปรับปรุงเนื้อหาดังนี้
1) เพิ่มการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และธุรกิจภายนอก
2) จัดหมวดหมู่ลาดับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องยิ่งขึ้น
3) บูรณาการทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับทักษะความรู้ในด้านการสื่อสาร และการแสดงออก ได้แก่
1) ฝึกการปฏิบัติตนเองและปฏิบัติต่อผู้ อื่น ได้แก่ การให้ความเคารพและให้ เกียรติผู้ อื่น โดยมี
วัตถุประสงค์ปลายทาง คือ ผู้เรียนสามารถประยุกต์การเรียนกับการทางานให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต
2) ฝึกการนาเสนอสารด้วยการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและ
สื่อที่นาเสนอ ได้แก่ การใช้คา ประโยค และสานวนโวหาร
3) เน้นการฝึกฝนเรียนรู้การปฏิบัติการนาเสนองานทางธุรกิจ ได้แก่ การนาเสนอสินค้าและบริการ
การนาเสนอหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การนาเสนอแผนธุรกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความส าคั ญ ของการน าเสนอผลงานทาง ธุ ร กิ จ หลั ก การการออกแบบงาน
ทีจ่ ะนาเสนอ การวางแผน การสรุปประเด็นสาคัญ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการนาเสนองานทางธุรกิจในแง่มุมต่างๆ
ของการนาเสนอด้ว ยวาจาและลายลั กษณ์อักษร บุคลิกภาพในการนาเสนอ การวิเคราะห์ กลุ่ มผู้ ฟัง การ
เตรียมการนาเสนอผลงานในเชิงธุรกิจ หลักการเลือกใช้สื่อเพื่อการนาเสนอแต่ละประเภท และวิธีการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติการนาเสนอผลงานทางธุรกิจ
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
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และประกาศให้
นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาด้วยตนเองได้ที่ห้องหลักสูตรการจัดการบัณฑิต อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343
ในวันอังคาร และวันพฤหัสฯ เวลา 09.00-16.30 น. (Office Hour) หรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 0
2244 5720 ในเวลาราชการ และติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ Facebook (inbox) ติดต่อได้ตลอด 24
ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับการนาเสนอผลงานทางธุรกิจ โดยใช้การยกตัวอย่างประเด็นทาง
จริยธรรมในการเป็นผู้นาเสนอผลงาน
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
1.2.3 การมอบหมายงานรายบุคคล/กลุ่ม โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลาและครบถ้วนตามที่ผู้สอนได้
มอบหมาย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การประเมินการปฏิบัติตนตามกติกา
6
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1.3.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1.2 การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
1.3.1.3 การแต่งกายถูกระเบียบ
1.3.1.4 รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน
1.3.1.5 รักษาทรัพยากรในชั้นเรียน และประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า (ปิดแอร์ ปิดไฟก่อน
ออกจากห้อง)
1.3.2 ประเมินกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมบุคลิกภาพในรั้วมหาวิทยาลัย”
1.3.2.1 โครงการเกิดขึ้นจากปัญหาตามสภาพจริง
1.3.2.2 เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์
1.3.2.3 เป็นโครงการที่นาเสนอความคิดอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือสังคม
ภายนอก
1.3.3 สังเกตแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของผู้เรียน และทัศนคติ การแสดงความคิดเห็น
ในการทากิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.4 การตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า การทารายงาน และโครงการ
1.3.5 การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่สอดคล้องกับการทางาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิช าการและวิชาชีพด้านการจัด การ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบ Active learning ทั้งการเรียนรู้แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการนาเสนอ
2.2.2 ศึ ก ษาและเรี ย นรู้ โ ดยการบรรยาย อภิ ป ราย กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น เช่ น การตั้ ง ค าถาม
กรณีศึกษาจากประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ คลิปวิดีโอ แผนผังความคิด เป็นต้น การศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน
จากงานวิจัย บทความวิจัย เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ และเครือข่ายสังคม
2.2.3 ฝึกการนาเสนอด้วยการใช้ความสามารถทางภาษาไปบูรณาการกับการนาเสนองานด้วยลาย
ลักษณ์อักษร คือการเขียนรายงาน และการเขียนโครงการ การนาเสนองานผ่านวาจา และสื่อประสม เป็น
ต้น
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2.2.4 การเรียนรู้ด้วยการใช้สื่อวีดิโอ สื่อภาพยนตร์ มาใช้ในการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การนาเสนองาน การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การตอบคาถาม
2.3.2 ประเมินจากคุณภาพของงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า จาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
2.3.3 ประเมินจากการทดสอบย่อยหรือการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และ
สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สามารถคิดค้น ทางเลื อก วิเคราะห์ทางเลื อกและผลกระทบจากทางเลื อกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียน
3.2.2 วิเคราะห์การเลือกแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และสาธิตการเลือกสรรข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.2.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาแล้ว ให้ผู้เรียนนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และ
การนามาปรับใช้ในชีวิตของตน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทเรียน ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร
3.3.2 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา ข่าว
บท
วิเคราะห์ต่างๆ แผนธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในการทางาน
3.3.3 การสอบโดยใช้การนาเสนองานเดี่ยว
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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4.1.1 สามารถแสดงความเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร

ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น และแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และมี
ทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.1.4 มี ค วามเข้ า ใจในสั ง คมพหุ วัฒ นธรรม มี ทั ก ษะในการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บผู้ อื่ น อย่า งสร้า งสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้อื่นในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่ อให้นักศึกษา
ทางานได้กับผู้อนื่
4.2.3 การจัดทาแผนธุรกิจ ซึ่งต้องมีการประสานงาน การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกลุ่ม รวมถึงผู้
มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่สนใจ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างปฏิบัติงานในชั้นเรียน ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่ม การติดต่อประสานงานกับบุคลากร
ภายนอก
4.3.2 ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกกลุ่มและผู้อื่นในชั้นเรียน
รวมถึงวิทยากรหรือผู้ประกอบการ
4.3.3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของสมาชิกกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจในการดาเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่าง
กันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสม มาใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร
5.2.2 การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนาเสนองานในชั้น
เรียนทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
5.2.3 แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มอบหมาย
งานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากข้อมูลที่ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3.2 ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
5.2.3 พิจารณาทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
1
- หัวข้อการสอน
4
(Online) ความหมาย ลักษณะ ความสาคัญของ
การนาเสนองานด้วยวาจา
- Learning Outcome
ทักษะการนาเสนอตนเองด้วยการพูด
ในชั้นเรียน และทักษะการนาเสนอ
ตนเองด้วยการเขียนประวัติย่อ
(Profile)
2
- หัวข้อการสอน
4
(Online) เทคนิคการนาเสนอด้วยวาจา
การเตรียมการนาเสนอ การศึกษา
ข้อมูล การวางแผนการนาเสนอ การ
เตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
- Learning Outcome
1. ตระหนักรู้และมีความเข้าใจในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เข้าใจใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

แนะนารายวิชา
แสดงเอกสารประกอบการสอน
วิ ธี ส อนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ า น
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group
ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย ขนาด A5

1. ตารา
2. สื่อภาพนิ่ง
ประกอบคาบรรยาย
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

การเตรียมการนาเสนอด้วยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping) ผู้ ส อนกาหนดประเด็นที่
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารหรื อ ธุ ร กิ จ
วิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(วางโครงเรื่อง-ปรับแก้-ตกแต่ง-นาเสนอ)
วิ ธี ส อนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ า น
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group

1. ตารา
2. YouTube
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1, 1.4
ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
วัฒนธรรมองค์กร (ความเป็นสวน
ดุสิต)
2. ค้นคว้า หาคาตอบด้วยตนเองเป็น
3. สามารถคิด วางแผน ออกแบบการ
นาเสนอด้วยตนเอง
4. ได้แนวทางในการนาเสนอสินค้า/
บริการ หน่วยงานที่ตนจะไปทางานได้
อย่างเหมาะสม
3
- หัวข้อการสอน
4
(Online) การดาเนินการนาเสนอ บุคลิกภาพ
ของผู้นาเสนอ
เทคนิคการนาเสนอ
ศิลปะการนาเสนอ
- Learning Outcome
1. รู้วิธีการนาเสนองานที่ถูกต้อง
2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3. ค้นหาเทคนิควิธีการนาเสนอผลงาน
ในแบบของตนเอง (Style)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

สุ่มนาเสนอผลงาน 20 คน (30 คะแนน)
-เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนการพู ด จากแบบ
ประเมินการพูด จากตาราวิชามารยาทสังคม
และการพัฒนาบุคลิกภาพ (2556)
-คะแนนมาจาก 2 ส่ ว น คื อ ผู้ ส อน และ
เพื่อนในชั้นเรียน โหวตผ่าน FB-Group ของ
รายวิชาฯ
วิ ธี ส อนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ า น
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group

1. ตารา
2. ใบงานการ
วิเคราะห์ความฉลาด
ทางอารมณ์ และการ
เขียนโครงการ
3. ระบบ WBSC

ข้อ 1.3, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
4. ได้รูปแบบแนวทางในการนาเสนอ
ผลงาน กิจกรรมที่ 1
4
- หัวข้อการสอน
4
(Online) การดาเนินการนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- Learning Outcome
1. รู้วิธีการนาเสนองานที่ถูกต้อง
2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3. ค้นหาเทคนิควิธีการนาเสนอผลงาน
ในแบบของตนเอง (Style)
5
- หัวข้อการสอน
4
(Online) การเตรี ย มตั ว พร้ อ มสู่ มื อ อาชี พ การ
ฝึกฝนการนาเสนอที่ถูกต้อง การเขียน
บทพูด (Script)
- Learning Outcome
1. ได้ฝึกวิเคราะห์ผู้ฟัง

กิจกรรมการเรียนการสอน

 วิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ VDO
ตัวอย่างร่วมกันในชั้นเรียน
Case 1: U Khao Yai Hotel
Case 2: Chanel Fashion
Case 3: Wooddy Talk
วิ ธี ส อนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ า น
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group
พูดได้ พูดเป็น
ให้ผู้เรียนแต่ละคนพูดตามหัวข้อที่อาจารย์
ผู้สอนกาหนดใช้เวลาคนละไม่เกิน 10 นาที
โดยอาจารย์และตัวแทนเพื่อนในชั้นร่วมกัน
ให้คะแนน ตามแบบวัดความสามารถในการ
พูด
-คาสั่ง ให้ทุกคนเตรียมหัวข้อเรื่องที่
ต้องการพูด คนละ 1 เรื่อง เขียนบทพูดด้วย

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. ตารา
2. YouTube
3. ระบบ WBSC

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย

1. ใบงาน
2. ระบบ WBSC

ข้อ 1.3, 1.4, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

6
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
2. ได้ฝึกสรุปย่อความบทพูด (ทักษะ
ภาษากาย และการสื่อสารภาษาเขียนภาษาพูด-ภาษาท่าทาง)
3. ได้ใช้อุปกรณ์ในการนาเสนอและฝึก
ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สอบปฏิบัติการนาเสนอด้วยการพูด

4

7
- หัวข้อการสอน
(Online) การวางแผน การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง
การนาเสนอการตอบคาถาม การใช้
อุปกรณ์ประกอบการพูด
- Learning Outcome
1. ฝึกคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ทางาน
เป็นทีม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ตนเอง ส่งร่าง บทพูด ตรวจ แก้ไข ส่งอีกครั้ง
สอบสัปดาห์ที่ 6
-คะแนนมาจาก 2 ส่ ว น คือ ผู้ ส อน และ
เพื่อนในชั้นเรียน โหวตผ่าน FB-Group ของ
รายวิชาฯ
วิ ธี ส อนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ า น
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group
วิ ธี ส อนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่ า น
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group
วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน อภิปราย
และการทากิจกรรมที่ 3 แนะน้อง
ให้นักศึกษาวางแผนร่างโครงการแนะแนว
การศึกษา เป็นโครงการที่จัดขึ้นจริงสถานที่
คือโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ หรือพิจารณา
ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. ระบบ WBSC

ข้อ 1.1, 1.3, 1.4,
1.5

1. ตารา
2. YouTube
3. ระบบ WBSC

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4,
1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
2. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้
มากกว่าในห้องเรียน
3. คิดเป็น วางแผนเป็น แก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
4. สื่อสารด้วยกระบวนการกลุ่ม
5. คิด วิเคราะห์พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์

8
- หัวข้อการสอน (ต่อ)
(Online) การวางแผน การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง
การนาเสนอการตอบคาถาม การใช้
อุปกรณ์ประกอบการพูด
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. เขียนโครงการ (ร่าง)
2. นาเสนอในชั้นเรียน
3. สร้าง Infographic เพื่อใช้ในการนาเสนอ
แจกผู้เข้าร่วมฟังแนะแนว
4. นาไปเผยแพร่ที่ website ของหลักสูตร
การจัดการ และคณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัย
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group
จัดกิจกรรมที่ 3 แนะน้อง
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม (ถ่ายทา VDO)
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group

สือ่ การสอน

1. ตารา
2. ใบงาน
3. คลิป VDO
4. ระบบ WBSC

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4,
1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
1. ฝึกการประสานงาน การเจรจา
ต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก
2. ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หลักสูตร
และมหาวิทยาลัย
3. ฝึกวิเคราะห์ผู้ฟัง กลุ่มเป้าหมาย
เรียบเรียงข้อมูล สร้างข้อมูลที่เป็นจริง
4. ภาวะผู้นา และความกล้าแสดงออก
9
- หัวข้อการสอน
4
(Online) การฟัง การนาเสนองานเดี่ยว คู่
และกลุ่ม
- Learning Outcome
1. เรียบเรียงข้อมูลเพื่อนาเสนอได้
อย่างเป็นระบบ
2. เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน

นาเสนอกิจกรรม แนะน้อง
 โครงการจริง
สุ่มตัวแทนนาเสนอ 10 กลุ่มๆ ละ 1 คน
(ผู้นาเสนอได้คะแนนในการสอบพูด)
 สื่อภาพนิ่งประกอบคาบรรยาย นาเสนอ
 Clip VDO
 Info graphic
 website ที่เผยแพร่

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. ตารา
2. ใบงาน
3. สื่อประชาสัมพันธ์/
คลิป VDO
4. ระบบ WBSC

ข้อ 1.3 1.4

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
3. พัฒนาทักษะการพูดและการ
นาเสนอในเชิงวิชาการ

10
- หัวข้อการสอน
(Offline) การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเป็นผู้ฟังที่ดี
- Learning Outcome
1. ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม
และการใช้พื้นที่สาธารณะ
2. นาความรู้ที่ได้เรียน มาบูรณาการ
กับรายวิชาได้ (การวิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค์)
3. เห็นสถานที่จริงที่มีหน่วยงาน
ภายนอกเป็น Best Practice และ
Case study
4. สะท้อนคิดจากการเรียนใน
ห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงจาก
กิจกรรม

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับการใช้
ระบบ WBSC หรือ Facebook Group
ศึ ก ษ า ดู ง า น / เ ยี่ ย ม ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ น 1. ตารา
กรุงเทพมหานคร
2. สื่อภาพนิ่ง
ส รุ ป ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จ าก ก า ร ศึ ก ษาดู ง าน ประกอบคาบรรยาย
เสนอแนะแนวทางหรือวิธีการ การพูดและ
การนาเสนอให้กับหน่วยงานที่ได้ไปศึกษาดู
งาน วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
11
- หัวข้อการสอน
(Offline) การนาเสนองานอย่างมืออาชีพ
- Learning Outcome
1. ฝึกทักษะการฟัง การสรุปความ
2. ฝึกมารยาทในการเข้าประชุม และ
มารยาทสังคม
12
- หัวข้อการสอน
(Offline) การตีความจากกราฟ แผนผัง ตาราง
และแผนภูมิ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้อินเทอร์เน็ตใน
การนาเสนองาน
- Learning Outcome
1. ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ การนาเสนอ
อย่างสร้างสรรค์
2. ฝึกการทางานเป็นทีมและภาวะ
ผู้นา

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก
เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย ให้ความรู้
เรื่อง การนาเสนองานอย่างมืออาชีพ

4

สือ่ การสอน
1. ตารา
2. สื่อภาพนิ่ง
ประกอบคาบรรยาย

การนาเสนองาน
1. ตารา
-ชม VDO ที่เกี่ยวกับการพูดนาเสนอ เวที 2. สื่อภาพนิ่ง
TEDTALK และให้ร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์ ประกอบคาบรรยาย
แนวทางวิธีที่ดี-ไม่ดี ของการพูดจาก VDO
-น า สื่ อ ภาพนิ่ ง ประกอบค าบรรยาย
ตั ว อย่ า งมาให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์
วิจารณ์ แนวทางวิธีที่ดี-ไม่ดี ของ สื่อภาพนิ่ง
ประกอบคาบรรยาย
-แบ่ ง กลุ่ ม จั ด ท า สื่ อ ภาพนิ่ ง ประกอบค า
บรรยาย นาเสนอจากหัวข้อที่ผู้สอนกาหนด
กลุ่มละ 5 คน ไม่เกิน 8-10 Slide

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.3, 1.4, 1.5 ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย

ข้อ 1.1, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
3. สามารถทา สื่อภาพนิ่งประกอบคา
บรรยาย เพื่อนาเสนองานอย่างมือ
อาชีพได้
4. สามารถสร้าง Template สื่อ
ภาพนิ่งประกอบคาบรรยาย เพื่อ
เผยแพร่และนาผลงานไปเผยแพร่ให้
ผู้อื่นใช้งานได้ (เผยแพร่ใน website
หลักสูตร)

13
- หัวข้อการสอน
(Offline) การตีความจากกราฟ แผนผัง ตาราง
และแผนภูมิ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- Learning Outcome
1. ฝึกสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สืบค้นข้อมูลอย่างมืออาชีพ
1. ตารา
ให้นักศึกษาจับคู่ สืบค้นบทความทาง
2. สื่อภาพนิ่ง
วิชาการ/ผลสารวจต่างๆ จัดทาข้อมูลที่
ประกอบคาบรรยาย
สืบค้นได้นั้นมาทาเป็น สื่อภาพนิ่งประกอบ
คาบรรยาย หรือ Mind Mapping หรือเขียน
ลง A4 แล้วนาเสนอในชั้นเรียน (สัปดาห์ที่
14)

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.1, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชัว่ โมง
2. สามารถสรุปย่อความผลงานทาง
วิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. นาเสนองานทางวิชาการได้อย่างมือ
อาชีพ
4. การตีความจากกราฟ แผนผัง
ตาราง และแผนภูมิ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้
14
- หัวข้อการสอน
4 นาเสนอผลงานกลุ่ม (ตัวแทนนาเสนอ)
(Offline) การนาเสนอผลงานด้วยสื่อ และ
เทคโนโลยี

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. ตารา
2. สื่อภาพนิ่ง
ประกอบคาบรรยาย

ข้อ 1.1, 1.3, 1.4,
1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย

- Learning Outcome
1. ฝึกสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย
2. สามารถสรุปย่อความผลงานทาง
วิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. นาเสนองานทางวิชาการได้อย่างมือ
อาชีพ
20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชัว่ โมง
4. การตีความจากกราฟ แผนผัง
ตาราง และแผนภูมิ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้
15
Final Project
4 น าเสนอแผนธุ ร กิ จ หน้ า เดี ย ว ออกแบบ
(Offline)
วิ ธี ก า ร น า เ ส น อ แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการสอบ 3 ท่ า น ได้ แ ก่ ผู้ ส อน
อาจารย์ประจาหลั กสู ตร และผู้ทรงคุ ณวุฒิ
ภายนอก (ประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนน)
16
สอบปลายภาค

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. ตารา
2. สื่อภาพนิ่ง
ประกอบคาบรรยาย
3. คลิป VDO

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นาถ
ทนันชัย

หมายเหตุ : แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
การพูด การนาเสนอ 1.1.3
การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การตอบคาถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1.2, 2.1.2,
และกรณีศึกษา
2.1.3, 3.1.2
การทดสอบย่อย และ
สอบปลายภาค
กิจกรรมงานคู่ และ
กิจกรรมงานกลุ่ม

การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจที่
เหมาะสมกับองค์กร

3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 4.1.2,
4.1.3
3.1.1, 3.1.3,
4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 5.1.2,
5.1.3
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

สัปดาห์ที่
ประเมิน
7-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

ผลการปฏิบัติรายบุคคล
ผลการปฏิบัติรายกลุ่ม
ทดสอบ
ผลจากกิจกรรมกลุ่ม
ทดสอบ
สอบปลายภาค
การมีส่วนร่วมในโครงการ/
กลุ่ม
ผลจากการแฟ้มสะสมผลงาน

7-15

10%

6

10%

16
1-15

40%
15%

การนาเสนอผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ สอดคลองกับ
ความเป็นจริง

15

20%

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
การแต่งกาย

รวมทั้งสิ้น

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
อนงค์นาถ ทนันชัย. (2563). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการนาเสนอผลงานทางธุรกิจ. ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
อนงค์นาถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development). กรุงเทพฯ : บริษัท
โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จากัด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อเพื่อการขาย และการนาเสนอ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
2.2 รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนาเสนอผลงาน และการตอบคาถามของนักศึกษา
2.4 ผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
ยังไม่มีการปรับปรุงการสอน เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนครั้งแรก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 การพิจารณาข้อสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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