รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

1553906 การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ
(Individual Studies in Business)

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3 รายวิชา การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553906

ชื่อวิชา การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ
Individual Studies in Business

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2) ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์
2) อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ (ตอนเรียน A1)
อาจารย์ ลลิตา พูลทรัพย์ (ตอนเรียน B1)
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยฯ
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
15 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
จิตพิสัย
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
พุทธิพิสัย
1. มีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัย
2. มีความรู้เรื่องการอ้างอิงผลงานด้านวิชาการ
ทักษะพิสัย
1. สามารถเขียนโครงร่างโครงงานวิจัย (Project Work Proposal)
2. มีทักษะในการอ่าน ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา
3. สามารถสร้างบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
5. สามารถเขียนรายงานการศึกษาด้วยตนเองที่ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ
2.2 วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้เป็นไปไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยพัฒ นามาตรฐานผลการเรีย นรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อให้เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบ และประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
งานธุรกิจตามความสนใจขของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ฝึกกระบวนการวิจัยเบื้องต้น การสืบค้น
วรรณกรรม การอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์ การเรียบเรียงข้อความใหม่ การสรุปความ การเขียน
เอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง การวางแผนการศึกษา การเขียนข้อเสนอการศึกษา การรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการศึกษา และนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยทาการศึกษาอย่างเป็นระบบ
An independent study in business arenas based on student interest; develop study
skills through fundamental research procedure; literature searching, critical reading and
writing, paraphrasing and summarizing, using quoted material and referenced work, making
a study plan, writing a proposal, collecting and analyzing data, writing a report and using
technological advancements in undertaking a well-organized study.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
ให้คาปรึกษา แนะนา สอน
ต่อภาคการศึกษา เสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นยายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา โดย
ทาความรู้ที่ได้จากการ
ฟังบรรยาย ไปปรับใช้ใน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาโดยศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาจัดเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม บนสื่อสังคม
ออนไลน์หรือตามความต้องการของนักศึกษา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
3. เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2 ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านคาศัพท์
สานวน และไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
3. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางธุรกิจ
4. บูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับ
ธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 ทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

1) ตรวจสอบความมีระเบียบวินัยในชั้น
เรียนทั้งการตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2) มอบหมายให้ผู้เรียนผลิตผลงานหรือ
โครงการ พร้อมปลูกฝังคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของนักวิชาการ

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
2) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ไม่กระทาการใด ๆ โดยมิชอบ

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลัก
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้และทักษะการใช้ภาษา ตลอดจน
สามารถนาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตจริงได้

1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้น 2-15
เรียนและนอกชั้นเรียน
2) จัดการทดสอบย่อย
3) ประเมินจากรายงานทางวิชาการของ
นักศึกษาทั้งในรูปการนาเสนอปากเปล่าและ
รูปเล่มรายงาน

1) สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่า 1) ใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลในการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

2-15

สัดส่วนการ
ประเมิน
20%

20%

20%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
กลยุทธ์การสอน
(ความรับผิดชอบหลัก)
1. สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลัก
ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้
2. คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์ความรู้ อย่างมีประสิทธิผล
อย่างเหมาะสม
3. คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ระบบ
4. สังเคราะห์องค์ความรู้
4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มี
ต่อผู้อื่น
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และนาเสนอข้อมูลได้
2. ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้
ทางานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ
(Cooperative) ประสานงานกับผู้อื่นหรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาฝึกการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เน้น
ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
เพื่อนาไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาในการนาเสนอผลงาน และใช้เป็น
หลักในการดาเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ
1) ประเมินจากพฤติกรรมภาวะการเป็น
1-15
ผู้นา ผู้ตาม
2) ประเมินจากการทางานเป็นกลุ่มร่วมมือ
ของนักศึกษา
3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่าง ๆ

1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒนาการ 1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอผลงาน
เรียนรู้โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการ การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สื่อสาร เช่น การนาเสนอข้อมูลผ่านทาง
สารสนเทศ
วาจา ลายลักษณ์อักษร และแผนภาพ
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย

1-15

สัดส่วนการ
ประเมิน

20%

20%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
3. คานวณตัวเลข หรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขเบื้องต้นได้
4. คานวณตัวเลข หรือประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปได้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมิน

3) จัดกิจกรรมการนาเสนอผลงานใน
รายวิชาต่าง ๆ
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มคอ. 3 รายวิชา การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
(3 ชม.)

2
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมาย แนว 1. ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแนวการ
การสอน ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทั้ง
สอน (มคอ 3)
กระบวนการวัดผลประเมินผล ชี้แจงและ 2. ซักถาม
ทาความเข้าใจนโยบายและระบบการ
3. ยกตัวอย่างงานศึกษาด้วยตนเอง
ประกันคุณภาพการเรียนการสอน
4. สาธิตวิธีการสืบค้นข้อมูล แหล่ง
งานวิจัย และบทความที่เกีย่ วข้อง
จากฐานข้อมูลงานวิจัยของทาง
มหาวิทยาลัย
5. จัดกลุ่มตามความสนใจ โดย
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยให้
นักศึกษาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาหรือประเด็นต่อไปนี้ คือ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ การบริการวิชาการสู่
ชุมชน และอื่น ๆ
การเขียนโครงร่างงานวิจัย
1. อธิบายการเขียนโครงร่างงาน
*ความหมายของโครงงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
*การกาหนดหัวข้อของโครงงานวิจัย
2. ซักถาม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. ระบุวัตถุประสงค์ของงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (5%)

อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

การระบุความสาคัญของ
การศึกษา (5%)

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์

อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์
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มคอ. 3 รายวิชา การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ

สัปดาห์ที่
(ชม.)

3
(3 ชม.)

4
(3 ชม.)

5
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

* ความหมายและองค์ประกอบของ
โครงงานวิจัย
* วิธีเขียนโครงร่างงานวิจัย
การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 1 (ภูมหิ ลัง
ทางการศึกษา)
* การเขียนภูมิหลังหลักการและเหตุผล
* การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย
* การเขียนความสาคัญของการศึกษา
* การเขียนขอบเขตการวิจัย
* การเขียนโครงร่างของรายงานการวิจัย

3. ทากรอบระยะเวลาในการทางาน
การศึกษาด้วยตนเองของแต่ละ
กลุ่ม
1. บรรยาย/ยกตัวอย่างในการเขียน
รายงานการศึกษาด้วยตนเองบทที่
2
2. ซักถาม
3. สาธิตการใช้โปรแกรม Microsoft
Word ในการเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม
4. ฝึกเขียนรายงานการศึกษาด้วย
ตนเองบทที่ 1

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 2
(การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
* การเขียนบทนา
* ความสาคัญของการตรวจสอบเอกสาร
และแหล่งเอกสาร
* การกาหนดขอบเขตและประเภทของ
ข้อมูลที่ต้องการ
การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 2
(การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง) (ต่อ)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน
อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. ระบุปัญหาทีต่ ้องการศึกษา
(5%)

อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

1. บรรยายเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เอกสารที่เกีย่ วข้องในรายงานการ
วิจัยพร้อมยกตัวอย่าง
2. ซักถาม
3. ฝึกเขียนรายงานบทที่ 2

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. ระบุวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(5%)

1. บรรยายและยกตัวอย่าง
2. ซักถาม

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ

1. การเขียนอ้างอิงในบทความ อาจารย์ ดร.
(intext citation)
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์

อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
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มคอ. 3 รายวิชา การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ

สัปดาห์ที่
(ชม.)

6
(3 ชม.)

7
(3 ชม.)

8
(3 ชม.)

9
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
* การเขียนแบบยกข้อความโดยตรง
* การเขียนแบบถอดความ
* การเขียนแบบสังเคราะห์
* การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 3
* กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. ฝึกเขียนรายงานบทที่ 2 (ต่อ)
4. สาธิตการใช้โปรแกรม Microsoft
Word ในการเขียนอ้างอิง

3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

2. การเขียนบรรณานุกรรม
(Bibliography) (5%)

1. บรรยาย
2. สนทนากลุม่
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. การระบุกลุ่มประชากร
อาจารย์ ดร.
2. การระบุวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง สรพล จิระสวัสดิ์
(5%)

* การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
* ประเภทของข้อมูลในงานวิจัย
* เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

1. บรรยาย
2. สนทนากลุม่
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 4
* การเก็บข้อมูลวิจัย
* การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย

1.
2.
3.
4.

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. การระบุเครื่องมือในเก็บ
ข้อมูล
2. การสร้างเครื่องมือ
3. การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
(5%)
1. สถิติเชิงบรรยาย
(5%)

* การเก็บข้อมูลวิจัย

1. บรรยาย

บรรยาย
สนทนากลุ่ม
แบบฝึกหัด
สาธิตการใช้โปรแกรม Microsoft
Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
1. การวิเคราะห์เนื้อหา
(5%)

อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์
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มคอ. 3 รายวิชา การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ

สัปดาห์ที่
(ชม.)

10
(3 ชม.)

11
(3 ชม.)

12
(3 ชม.)

13
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

* การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ 2. สนทนากลุ่ม
วิเคราะห์เนื้อหา
3. แบบฝึกหัด

3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 4
* การเขียนรายงานผลข้อมูลเชิงปริมาณ

1. บรรยาย
2. สนทนากลุม่
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. การเขียนรายงานข้อมูลเชิง
ปริมาณ
(5%)

1. บรรยาย
2. สนทนากลุม่
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. การเขียนรายงานข้อมูลเชิง
คุณภาพ
(5%)

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 4
1. บรรยาย
การนาเสนอข้อมูลด้วยตารางและแผนภูมิ 2. สนทนากลุ่ม
3. แบบฝึกหัด
4. สาธิตการใช้โปรแกรม Microsoft
Excel ในการสร้างตารางและ
แผนภูมิ

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. การใช้ตารางและแผนภูมิ
(5%)

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 5
การเขียนสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. การเขียนสรุป
(5%)

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 4
* การเขียนรายงานผลข้อมูลเชิงคุณภาพ

1. บรรยาย
2. สนทนากลุม่

ผู้สอน
อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์
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มคอ. 3 รายวิชา การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

3. แบบฝึกหัด
14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 5
การเขียนสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

1. บรรยาย
2. สนทนากลุม่
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. การเขียนอภิปรายผล
2. การเขียนข้อเสนอแนะ
(5%)

การเขียนบทคัดย่อ
* องค์ประกอบหลักและวิธีเขียน
บทคัดย่อ
* การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

1. บรรยาย
2. สนทนากลุม่
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ตัวอย่างเล่มงานศึกษาด้วย
ตนเอง

1. การเขียนบทคัดย่อ
(5%)

16 (3 ชม.)
5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- แบบทดสอบย่อย
- การนาเสนอกลุ่ม

ผู้สอน

อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์
อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์

อาจารย์ ลลิตา พูล
ทรัพย์

สอบปลายภาค (30%)

75%
25%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กาญจนา ชาตตระกูล, สรพล จิระสวัสดิ์, ปิยธิดา สุกกระ, สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค, ขวัญสุดา ดีศิริ, และ
มานะ โตสัจจะวงษ์ (2554). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กันต์กมล ชูวงศ์, รุ้งลดา ฉวนพยัคฆ์, และภาพิไล แก้วสุวรรณ. (2552). การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนใน 3 หัวข้อคือ 1) ประโยชน์ที่ได้รับ 2) ข้อจากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
2
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1) ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่
แต่งตั้งโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน
2) แบบแสดงความคิดเห็นที่นักศึกษาเขียนประเมินอาจารย์ผู้สอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ
3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชาดังประเด็นต่อไปนี้
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการทางาน

งานที่ได้รับมอบหมาย
(แบบฝึกหัด โครงงาน
รายงาน)

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

√

√
√
√
√

การนาเสนอผลงานด้วย
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การสื่อสาร/ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
√
√
√
√

√

√

√

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
2) กรณีที่ผ ลการเรี ย นรู้ ของรายวิช ายังไม่ได้ประสิ ทธิผ ล อาจารย์ผู้ ส อนจะปรับปรุงแก้ไ ข
รายวิชา
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