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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3432112 ศิลปะการขาย (Salesmanship) 

2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุมแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 

  โทร.  095-952-3161  E-mail.  p.patter69@gmail.com 

 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 

  1)  อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/59  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   2559 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :   

1.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาเกิดความรู้  ความเข้าใจในความหมายและความสําคญัของงานด้าน

การขาย 

2.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาเกิดความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัหน้าท่ีและวิธีการดําเนินการทางการ

ขาย 

3.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถนําเอาความรู้และหลกัทฤษฎีทางด้านการขายมาประยกุต์ใช้กบั

ชีวิตประจําวนั 

5.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   

1.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาเกิดความรู้  ความเข้าใจในหน้าท่ีและวิธีการดําเนินการทางการขายได้ 

2.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถนําเอาความรู้และหลกัทฤษฎีทางด้านการขายมาประยกุต์ใช้กบั

ชีวิตประจําวนัได้ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  (โดยนําหัวขอการสอน 15 สัปดาหมาเขียน) 

ศึกษากระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใชศิลปะการขาย การเตรียม ตัวเปนนักขาย

มืออาชีพ ทฤษฎีการขาย การวางแผนการขาย และเทคนิคในการ แกปญหาตาง ๆ เก่ียวกับลูกคา การ

ใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธกับลูกคา คุณสมบัติและบุคลิกภาพของนักขาย จรรยาบรรณและเจตคติ

ท่ีดีของนักขาย 

Study on the selling process. Salesmanship and using the art of selling. 

Professional salesmanship preparation. Selling theory, sales planning and problems 

solving techniques on customers. Customer handling with psychology and human 

relationships. Qualifications and the personality of a salesman. Ethics and attitudes of 

the sales representative. 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ   - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล   จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้น

เรียน สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบใน

ชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ เชน 

 3.1 วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น. หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ  

 3.2  e-mail; p.patter69@gmail.com หรือโทรติดตอผานมือถือไดตั้งแตเวลา 9.30-18.30 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความซ่ือสตัย์ใน

ด้านการขาย โดยมีคณุธรรมจริยธรรมตามคณุสมบตั ิดงันี ้

1.1.1  ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 

1.1.2  มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่

ตนเองและสงัคม 

1.1.3  มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม สามารถ

ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและลําดบั

ความสําคญั 

1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

1.1.5   เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ

องค์กรและสงัคม 

 

 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย  เร่ิมจากการนําเข้าสู่บทเรียน

ด้วยส่ือหรือเสนอปัญหาและตัง้คําถามนําเพ่ือนําเข้า

สูก่ารบรรยายของเนือ้หาในแตล่ะบท  

2. วิ ธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดย

มอบหมายให้ผู้ เรียนได้อ่านบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า  

เพ่ือให้ผู้ เรียน  เรียนรู้ข้อมูลส่วนหนึ่งด้วยตนเองและ

มีความสามารถในการตอบคําถามและแสดงความ

คิดเห็นขณะเรียนและสามารถสรุปเนือ้หา  จัดเป็น

ความคดิรวบยอดได้หลงัจากการเรียน 

3. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ให้ผู้ เรียนค้นคว้า

หาข้อมูลเพ่ือประกอบกับเนือ้หาท่ีเรียนให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างกว้างขวางมากขึน้  โดยใช้แหล่งข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ เช่น   อินเตอร์เน็ต   ห้องสมุด  

ตลอดจนสถานประกอบการ 

4.  วิธีสอนแบบอภิปราย  จากการตัง้คําถามจากการ

สอนเนือ้หาของผู้สอนและการนําเสนอข้อมลูจากการ

ค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้ เรียนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด

 

1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

น้ําใจ การเคารพกฎระเบียบ เชน ชวยเหลือเพ่ือน 

อาจารย การรูจักรักษา การเขาเรียนตรงตอเวลา 

ความสะอาดในหองเรียน การพูดจาในชั้นเรียน 

2.  ประเมินจากการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ไม

คัดลอกงานผูอ่ืน สงงานครบถวนตรงเวลา 

3.  ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีนําหลัก

จรรยาบรรณมาตัดสินใจ และเลือกใชกลยุทธท่ีถูกตอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน  เพ่ือให้ได้

องค์ความรู้ท่ีกว้างขวางมากขึน้ 

2. ดานความรู  

  มีความรู้ในเร่ืองกระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใช้

ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคในการ

แก้ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับลูกค้า  ใช้จิตวิทยาและมนุษย

สมัพนัธ์ในการประกอบอาชีพขาย  การปรับปรุงตนเองให้มี

คุณสมบตัิของนักขายท่ีดี  ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณ

และเจตคตท่ีิดีของนกัขาย 

 

 

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอ

รายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึษา และมอบหมายให้

ค้นคว้าหาบทความ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  โดยนํามาสรุป

และนําเสนอการศกึษาโดยใช้กรณีศกึษา 

 

 

1.  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้น

การวดัหลกัการและทฤษฎี 

2.  วิเคราะห์กรณีศกึษา 

 

3. ดานทักษะทางปญญา  

    พฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีการคดิอยา่งเป็น

ระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึน้จากการขาย 

 

 

 

1.  การมอบหมายให้นกัศกึษาทํางานกลุม่ และ

นําเสนอผลงาน 

2.  อภิปรายกลุม่ 

3.  วิเคราะห์กรณีศกึษา ในการแก้ปัญหาในการขาย 

 

 

 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมี

การวิเคราะห์สถานการณ์  
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ  

1.   พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียน

ด้วยกนั 

2.   พฒันาความเป็นผู้ นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

3.   พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบใน

งานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา 

 

 

 

1. จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

2. มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบคุคล  

3.  การนําเสนอรายงาน 

 

 

 

 

1. ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ี

กําหนด 

2. รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางาน

เป็นทีม 

3. รายงานการศกึษาด้วยตนเอง 

 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. พฒันาทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง  การเขียน 

โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชัน้เรียน 

2. พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณีศกึษา 

3. พฒันาทกัษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต  

4. ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การ

สง่งานทางอีเมล์  

5. ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ 

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

 

 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก 

website ส่ือการสอน e-learning และทํารายงาน  

2. นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

1. การจดัทํารายงาน และนําเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 

2. การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3432112 ศิลปะการขาย                       
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แนะนําบทเรียนและเป็น

การสอบถามความรู้

พืน้ฐานทางด้านงานขาย 

  3  ชัว่โมง 1.อาจารย์ผู้สอนแนะนําตวั

และอธิบายเนือ้หารายวิชา 

จดุประสงค์และเป้าหมาย

ของรายวิชาเกณฑ์การ

วดัผลและประเมินผล 

แนะนําหนงัสือ แหลง่การ

เรียนรู้ และwebsite 

เพิ่มเตมิ 

2. ถามตอบความรู้พืน้ฐาน

ทางด้านงานขาย และร่วม

แสดงความคิดเห็น 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

2 

 

 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

ศลิปะการขาย 

  3  ชัว่โมง 1. กิจกรรมใบงาน  เพ่ือให้

นกัศกึษาฝึกคิด  ฝึก

วิเคราะห์และแลกเปล่ียน

ความคดิเห็นกนั   

2. ส่ือการสอนPower point   

3. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

3-4 

 

ประเภทของงานขาย 

 

  6  ชัว่โมง 1.  กิจกรรม “ศกึษาข้อมลู

ของงานขายในแตล่ะ

ประเภท” เพ่ือการกําหนด

สินค้าและตลาด โดยการ

อภิปรายและแสดงบทบาท

สมมตุขิองพนกังานขาย

ประเภทตา่ง ๆ โดยการ 

แบง่กลุม่ในชัน้เรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 
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สัปดาห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

   2. ส่ือการสอนPower point   

3. วีดทิศัน์ เร่ืองลกัษณะ

ของงานขายและช่อง

ทางการจดัจําหนา่ยสินค้า 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

5-6 

 

 

บคุลิกภาพสําหรับ

พนกังานขาย                                         

  6  ชัว่โมง 1.  กิจกรรม “ศกึษาข้อมลู

โดยการสมัภาษณ์พนกังาน

ขายและสงัเกตบคุลิกภาพ

ของพนกังานขาย”   แล้ว

นํามาอภิปราย  แสดงความ

คดิเห็น  ตลอดจนการนํามา

ปรับปรุงบคุลิกภาพของ

ตนเองและเพ่ือนร่วมชัน้

เรียน 

2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์  เร่ืองบคุลิกภาพ

สําหรับพนกังานขาย   

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

7 

 

 

 

การศกึษาพฤตกิรรมลกูค้า 

 

  3  ชัว่โมง 1.  กิจกรรม “ศกึษาข้อมลู

ของพฤตกิรรมลกูค้าในแต่

ละประเภท” เพ่ือการ 

กําหนดสถานการณ์การซือ้

ขายของลกูค้า แล้วนํามา

อภิปรายและแสดงบทบาท

สมมตุ ิโดยการแบง่กลุม่

ยอ่ยในชัน้เรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 
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สัปดาห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 

   2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์  เร่ืองการศกึษา

พฤตกิรรมลกูค้า 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

 

8 สอบกลางภาค   3  ชัว่โมง   

9-10 

 

 

จิตวิทยาและมนษุย

สมัพนัธ์ในการประกอบ

อาชีพขาย 

  6  ชัว่โมง 1.  กิจกรรม “วิเคราะห์

กรณีศกึษาเก่ียวกบัจิตวิทยา

และมนษุยสมัพนัธ์ในการ

ประกอบอาชีพขาย” แล้ว

นํามาอภิปราย  แสดงความ

คดิเห็น  โดยการแบง่กลุม่

ยอ่ยในชัน้เรียน 

2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์  เร่ืองจิตวิทยา

และมนษุยสมัพนัธ์ในการ

ประกอบอาชีพขาย 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

11 

 

ข้อมลูท่ีพนกังานขายควรรู้   3  ชัว่โมง 1. กิจกรรมใบงาน  เพ่ือให้

นกัศกึษาฝึกคิด  ฝึก

วิเคราะห์และแลกเปล่ียน

ความคดิเห็นกนั   

2. ส่ือการสอนPower point  

3. วีดทิศัน์ เร่ืองข้อมลูท่ี

พนกังานขายควรรู้ 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 
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สัปดาห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 

12-14 

 

กระบวนการขาย   9  ชัว่โมง 1.  กิจกรรม”วางแผน

กระบวนการขายเป็นกลุม่ 

โดยให้สมมตบิทบาทและ

สินค้าท่ีจะขาย  พร้อม

นําเสนอหน้าชัน้เรียน  

2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์  เร่ือง

กระบวนการขาย   

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

15 จรรยาบรรณสําหรับ

พนกังานขาย 

  3  ชัว่โมง 1.  กิจกรรม “ศกึษาข้อมลู

ของจรรยาบรรณสําหรับ

พนกังานขายในแตล่ะด้าน  

โดยการอภิปรายถึงการ

นําเอาจรรยาบรรณไปใช้ 

สําหรับงานขายได้อยา่งไร 

โดยการแบง่กลุม่ยอ่ยในชัน้

เรียน  

2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์ เร่ือง

จรรยาบรรณสําหรับ

พนกังานขาย 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

16 สอบปลายภาค   3  ชัว่โมง   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาชั้นเรียน  

การสงรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การชวยเหลืออาจารยในการ

เตรียมอุปกรณในการเรียน 

1-15 การเขาและการมี

สวนรวมในชั้นเรียน

10 % 

การสอบกลางภาค 

30% 

งานที่มอบหมาย 

30% 

การสอบปลายภาค 

30% 

 

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดาน

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการแกปญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการ

บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และองคความรูใหมที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนาํความรูในการบริหารธุรกิจ

ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

การสังเกต 

งานที่มอบหมายนําเสนอ 

การอภปิรายกลุม 

กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 

การโตตอบคําถามในขณะเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห  

  3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช

หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ

แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการ

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยกุตความรูและทักษะใน

ศาสตรตางๆที่เกี่ยวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 

งานที่มอบหมายนําเสนอโดย

ยึดหลักทฤษฎีมาวิเคราะห 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห  

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

โดยรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนํา

หรือผูรวมงานที่ดี  

   4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

การอภปิรายกลุม 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การนําเสนองานกลุม 

ทุกสัปดาห   
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   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 

และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ   

การสงงานตรงตอเวลาที่

กําหนด 

จํานวนชิ้นงานที่สงครบตาม

จํานวน 

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน

การส่ือสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขยีน อยางมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ 

วิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อใชในการประมวลผลแปล

ความหมาย และวิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 

  5.3 สามารถนาํความรูและเคร่ืองมอืทางการ

บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในองคการได 

  5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน 

การเขียนโตตอบที่สามารถ

ส่ือสารเขาใจได ถูกตองตาม

หลักภาษา  

การที่นักศึกษาใชส่ือในการ

นําเสนองาน 

ทุกสัปดาห  

 

 

รวม 100% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตาํราหลัก 

    ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2550). ศิลปการขาย (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ : จามจรีุโปรดกัท์. 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

    ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2550). ศิลปการขาย (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ : จามจรีุโปรดกัท์. 

     ศศนนัท์ วิวฒันชาต. (2549). เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครัง้ท่ี 3). 

กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

    ไมมี่ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัทําโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศกึษาได้ดงันี ้

  1.1  การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน 

  1.2  การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

  1.3  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    ในการเก็บข้อมลูเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้

2.1  การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 

 2.2  ผลการสอบ 

 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 

    หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดงันี ้

  3.1  สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

  3.2   การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ี

คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 

รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ

ผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้

4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อ่ืน 

หรือ    ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีไมใ่ช่อาจารย์ประจําหลกัสตูร  

4.2  มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา 

โดย  ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง

การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้

5.1  ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 

5.2   เปล่ียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้

นีก้บั ปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย์หรืออตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

 

 

 

       

 

ลงช่ือ    อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

        (..................................................) 

 

ลงช่ือ อาจารยจิระพงษ  เรืองกุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 

 

 


