โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุ พรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลการสอน (Course Syllabus)
1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุ พรรณบุรี
2. รหัสวิชา 03763497
ชื่ อวิชา (ไทย) สัมมนา
(อังกฤษ) Seminar
จานวน 1 หน่วยกิต
3. เนื้อหารายวิชา (Course Description)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการ มีการประยุกต์ความรู ้ที่ได้รับด้าน
แนวความคิดทฤษฎี หลักการต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็ นความคิดรวบยอดและการเรี ยบเรี ยงจัดทารายงาน
ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน การจัดการประชุมสัมมนาในรู ปแบบต่างๆ เทคนิค
การนาเสนอข้อมูล และเทคนิคการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
รวมทั้งสามารถจัดการ
ประชุมสัมมนาทางการจัดการได้
4. วัตถุประสงค์ รายวิชา (Course Objective)
1. กาหนดประเด็นที่น่าสนใจ ที่ทา้ ทายให้หาคาตอบจากสภาพการณ์ในแวดวงของการ
จัดการปัจจุบนั
2. ค้นคว้า สื บหา และตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู ้ได้อย่างกว้างขวางทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้นิสิตพบปะและแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดเห็นระหว่างนิสิต อาจารย์ผสู ้ อนและ
คณะกรรมการที่ปรึ กษานิสิตอย่างสม่าเสมอ
4. จาแนก เชื่อมโยง และเรี ยบเรี ยงข้อมูล และความรู ้น้ นั เป็ นเนื้อหาทางวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความสนใจและคาถามที่กาหนดไว้ โดยเรี ยบเรี ยงจัดทารายงาน
5. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการเสนอผลงานทางวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพการแสดงออกในที่
ชุมชน
6. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบตั ิในการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
7. แสดงความคิดเห็น โต้ตอบ ซักถาม วิภาษ ต่อการนาเสนอของสมาชิกได้อย่าง
สร้างสรรค์

5. วิธีการสอน
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เขียนรายงานและนาเสนอในที่
ประชุมสัมมนา ร่ วมกับการตอบข้อซักถาม และการอภิปราย
6. วิธีการเรียน
จุดเน้ น 1
นิสิตต้องสื บค้นข้อมูลอย่างกว้างและครอบคลุม
จุดเน้ น 2
นิสิตต้องขอรับคาแนะนาจาก อาจารย์ที่ปรึ กษา อย่างสม่าเสมอ
- ในการกาหนด "ประเด็นที่สนใจ"
- ในการกาหนด "โครงสร้างหัวข้อฯ"
เพื่อ - ความสอดคล้องกับทิศทางความคิดของ อาจารย์ที่ปรึ กษา
จุดเน้ น 3 นิสิตต้องแสดงความคิดเห็น วิภาษ และซักถาม โต้ตอบความเห็นทาง
วิชาการอย่างสร้างสรรค์ กระตือรื อร้น และสม่าเสมอ
7. อุปกรณ์ สื่อการสอน
แผ่นใส / เครื่ องฉายทึบแสง LCD คอมพิวเตอร์
8. การวัดผลสั มฤทธิ์ในการเรียน
ความสนใจ
15
%
เข้าร่ วมสัมมนา
15
%
รายงานฉบับสมบูรณ์
25
%
- ขั้นตอนการทางาน
15
%
รู ปแบบรายงาน
10
%
การนาเสนอ
60
%
(นาเสนอ 45 นาที , ซักถาม 10 นาที , กรรมการวิจารณ์ 15 นาที รวมไม่ เกิน 1.5 ชม)
ความพร้อมของผูน้ าเสนอ
20
%
ความพร้อมของสื่ อต่างๆ
20
%
ความครบถ้วนของเนื้อหา
10
%
- การ
ตอบข้อซักถาม
10
%
หมายเหตุ: การนาเสนอมีเกณฑ์การพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1) บุคลิกภาพโดยทัว่ ไปและการแต่งกาย
2) การเตรี ยมเรื่ องย่อ : ความถูกต้องตามหลักวิชาการ และความกระทัดรัดในเนื้อหา
3) ความชัดเจนของเสี ยงและความถูกต้องในการใช้ภาษา
4) ความเรี ยบร้อยและการรู ้จกั ใช้โสตทัศนูปกรณ์ และสื่ อต่างๆประกอบการพูด
5) เนื้อเรื่ องและการดาเนินเรื่ อง
6) การรักษาเวลาในการเสนอสัมมนา
7) ความสามารถในการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น

9.การประเมินผลการเรียน
คะแนนของการจัดสัมมนา จะรวบรวมจากอาจารย์ที่เข้าฟังสัมมนาทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ที่
เป็ นผูจ้ ดั การวิชา ทั้ง 3 ท่าน แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรด
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ต่ากว่า

86 % ขึ้นไป
81-85 %
76-80 %
71-75 %
66-70 %
61-65%
56-60 %
55 %

A
B+
B
C+
C
D*
D
F

10. การให้ โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้ าพบและให้ คาแนะนาในด้ านการเรียน
อาจารย์ ดร.สิ ริลกั ษณ์ พิชยั ณรงค์
โทร.
0623939383 E-mail : siriluk.pic@ku.th
11. ผู้จัดการวิชา อาจารย์ ดร.สิ ริลกั ษณ์ พิชยั ณรงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุ พรรณบุรี

