
รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
                                           สาขาวชิาการจดัการประชุมนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา  
 HB232 การออกแบบและสร้างสรรคง์านนิทรรศการและการแสดงสินคา้  
                    (Design and Creation for Exhibition)  
2.  จ านวนหน่วยกติ  
     3(3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา   
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการประชุมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ วชิาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา  
     อาจารยม์ณเฑียร หงุ่ยตระกูล  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  
     ภาคการศึกษาตน้  ชั้นปีท่ี 3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
8.  สถานทีเ่รียน   
     คณะมนุษยศาสตร์ และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
     วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 



 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
     1.  เพ่ือใหนิ้สิตค านึงถึงส่ิงท่ีส าคญัในการจดันิทรรศการ  
     2.  เพ่ือตอ้งการใหนิ้สิตไดศึ้กษา คน้หา วสัดุท่ีเหมาะสมในการน ามาใชใ้นการจดันิทรรศการ 
     3.  เพ่ือฝึกฝนกระบวนการคิด การออกแบบนิทรรศการใหมี้ความโดดเด่น เป็นท่ีสนใจต่อผูพ้บเห็น 
     4.  เพ่ือใหนิ้สิตไดมี้โอกาสเก็บเก่ียวประสบการณ์จากการออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ 

 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
     1. เพ่ือใหร้ายละเอียดเน้ือหามีความทนัสมยัและตรงกบักลุ่มผูเ้รียน 
     2.  เพ่ือปรับปรุงใหเ้น้ือหามีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้ วิถีชีวิต สภาพสังคมในปัจจุบนั 
 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวชิา  
 แนวคิด ประเภท และลกัษณะของงานนิทรรศการและการแสดงสินคา้ วตัถุประสงคข์องการจดังาน 
หลกัจิตวทิยาในการออกแบบและสร้างสรรคง์านนิทรรศการและการแสดงสินคา้ 
หลกัการออกแบบและการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและน าเสนอรูปแบบงาน  
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
42 - - 84 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
     3 ชัว่โมง โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.   คุณธรรม จริยธรรม  
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
  1.  สามารถจดัการปัญหาดา้นจริยธรรมและความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัจริยธรรมและ  

จรรยาบรรณวชิาชีพ 
  2.  มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
  3.  มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี  เป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวนิยั  มีความตรงต่อเวลา ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 
 1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
  ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งดา้นการตรงต่อเวลาการสอนมีการมอบหมายงานแบบฝึกหดัใหท้  าในชั้นรียน 
และหลงัเลิกเรียนพร้อมทั้งนดัเวลาส่งผลงานโดยมีการแจง้เตือนใหนิ้สิตมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาอยา่ง 
สม ่าเสมอ  
        1.3 วธีิการประเมินผล 
  1.  ตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนตรงต่อเวลา 
  2.  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม และมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ความรู้  
     2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
  1.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจความหมาย ความส าคญัของการประชุมองคก์รและการประชุม  
   วชิาชีพ  
  2.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งการด าเนินงาน 

การประสานงานและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจดัการประชุม  
  3.  นกัศึกษาสามารถระบุปัญหา อุปสรรคในการจดัการประชุมและแนวทางแกไ้ข 
 2.2 วธีิการสอน  
  1. เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการใหโ้จทยท่ี์มีความเช่ือมโยงกบักระบวนการออกแบบ 
                2. มีการบรรยายภาคทฤษฎี และใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนในและนอกชั้นเรียน  
                3. มีแบบฝึกหดัใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนดว้ยตนเอง  
 
 



 

       2.3 วธีิการประเมินผล  
  1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคน้ควา้และรายงาน 
  2. ระเมินจากคุณภาพผลงานท่ีมอบหมายใหใ้นชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
 
3. ทกัษะทางปัญญา  
    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  1. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีได ้
          2. มีความเขา้ใจหลกัและกระบวนการสร้างสรรค ์ 
                 3.  มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา จากหลกัการและกระบวนการสร้างสรรคจ์ากแหล่งต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะ  
        3.2 วธีิการสอน 
  1. ใหโ้จทยง์านท่ีเปิดโอกาสใหนิ้สิตน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาสร้างสรรค ์ 
                2. ใหนิ้สิตวิเคราะห์ผลงานออกแบบท่ีโดดเด่นของผูอ่ื้นเพ่ือเป็นกรณีศึกษา ร่วมกนัในชั้นเรียน  
                    มีการตั้งประเด็น สรุป อภิปรายผล  
         3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1. ตรวจสอบ ประเมินจากพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค ์
                2.  ทกัษะการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  
  1. สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนในกลุ่มงานไดอ้ยา่ง  
      เหมาะสม  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 
  2. สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ บุคลิกภาพและจริยธรรมใหเ้หมาะสมส าหรับการท างานเชิง         
                     ออกแบบสร้างสรรค์ 
 4.2 วธีิการสอน 
  1. แบ่งกลุ่มนิสิต มอบหมายงานใหนิ้สิตไดมี้โอกาสท างานร่วมกนั  
                2. มีการตั้งประเด็นค าถามท่ีมีความขดัแยง้ทางความคิด เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีทุกคนยอมรับได ้
 4.3 วธีิการประเมิน 
  1. ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา 
  2. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  3. สังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิตแต่ละกลุ่ม 
                4. ซกัถามพดูคุย เพ่ือประเมินจากทศันคติของนิสิตเป็นรายบุคคล 



 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
  1.  นกัศึกษาสามารถสามารถใชภ้าษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุ่ม 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. นกัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมี  
   ประสิทธิภาพ  
 5.2 วธีิการสอน 
  1. มอบหมายใหนิ้สิตเตรียมผลงานน าเสนอหนา้ชั้นทั้งงานกลุ่มงานเด่ียวเป็นระยะ  ๆ  
                     และติดตามความกา้วหนา้ของงาน 
                2. ใหนิ้สิตฝึกการน าขอ้มูลพ้ืนฐานทางสถิติมาใชใ้นกระบวนการออกแบบตกแต่งภายในพ้ืนท่ีสาธารณะ
 5.3 วธีิการประเมิน  
  1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
  2. ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3. ตรวจสอบจากคุณภาพ ความเรียบร้อยงานผลงานและการน าเสนอผ่านส่ือเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.   แผนการสอน  
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ     ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา 
แจง้ขอ้ตกลงเกณฑ ์
วิธีการประเมิน 
เนน้การเขา้ชั้นเรียน 
และการส่งงานตรงตามนดั 
หมาย 

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
ส่ือ Power Point และรูปภาพประกอบ 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

2 ความเขา้ใจในงานออกแบบ   

(Introduction to design) 

 

  

3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 



 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ     ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

3 -ประเภทของนิทรรศการและ 

รูปแบบของการออกแบบ 

นิทรรศการ 

- ความส าคญัของการออก 

แบบนิทรรศการ   

 

3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

4 -หลกัการและทฤษฎีการใชสี้ 

ในงานออกแบบนิทรรศการป

ระเภทต่าง 

 -กรณีศึกษา 

นิทรรศการในประเทศไทยแล

ะต่างประเทศ  

 

3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

5 Creative workshop 1 

(Mood board) 

 

3 ปฏิบติั อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 



 

6 - หลกัการวางแผน, การ 

เตรียมการออกแบบและขั้นตอ

นการออกแบบนิทรรศการ 

 

3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

7 - ส่ือวสัดุสามมิติ / 

ส่ือการาฟฟิก / ส่ือมีเดีย 

interactive  

- กรณีศึกษา  

นิทรรศการในประเทศไทย 

และต่างประเทศ  

- โจทยง์านสอบกลางภาค 

(Display) 

3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการ 
สอน ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ  
2. กรณีศึกษา 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 



 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและ     ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค / Present 
Project 

3 ปฏิบติั อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

9 Photoshop workshop 3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
4. ปฏิบติั 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

10 Illustrator workshop 3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
4. ปฏิบติั 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

11 การออกแบบนิทรรศการและ
หลกัส าคญัในการเขียนภาพ 
ทศันียภาพ 
(วทิยากรพิเศษ) 

3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
4. ปฏิบติั 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

12 - Creative workshop 
(วทิยากรพิเศษ) 
- โจทยง์าน Final project 

3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
4. ปฏิบติั 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 



 

13 Sketchup workshop 3D 3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ทดสอบความเขา้ใจ 
4. ปฏิบติั 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

14 ประชุม วางแผน ปรึกษา / 

ส่งความคืบหนา้  

 

3 1. บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบ 
การสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
3. ปรึกษา พูดคุย 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

15 Final project presentation 3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

16 ทบทวนบทเรียน 3 1. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามขอ้สงสัย 
4. ทดสอบความเขา้ใจ 

อาจารย ์
มณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล 

17 การสอบปลายภาค 3   
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กจิกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ประเมิ

น 

สัดส่วนขอ
ง 

การประเมิ
นผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม การเขา้เรียนและพฤติกรรม ตลอดภาคการ 10% 



 

ในชั้นเรียน 
การส่งงานตรงเวลา 

ศึกษา 
ตลอดภาคการ

ศึกษา 
11 

 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 

5 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลย ี

การท างานกลุ่มและน าเสน
อ 
 

11 
 
 

30% 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
         ใชก้ารออกแบบและจดัแสดงนิทรรศการ เป็นกรณีศึกษา 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        - 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 
 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงการปรับปรุงรายวชิาน้ีจากการ 
  เรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา  และประโยชน์จากขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาต่อการพฒันารายวชิา 
  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพฒันารายวชิาในช่วงปลายของภาคการศึกษา  
 2.  ใหน้กัศึกษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้ ทกัษะในการประมวล/คิดวเิคราะห์ก่อน 
  และหลงัการเรียนรายวชิาน้ี  
 3.  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน  และการพฒันารายวชิาผา่นระบบการประเมิน  
  online ของมหาวทิยาลยั 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  



 

 อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง  ดูผลการเรียนของนกัศึกษา และท ารายงานสรุป 
พฒันาการของนกัศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวชิา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1.  การประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค           
  แนวทางแกไ้ขเม่ือส้ินสุดการสอน  เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 
 2.  การวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันารูปแบบ วธีิการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
 1.  ใหอ้าจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวชิาเพื่อการทวนสอบ  
 2.  เปรียบเทียบการใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ในรายวชิา  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 1.  น าขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาจากขอ้  1 มาประมวล เพื่อจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง วธีิการศึกษา 
  คน้ควา้ดว้ยตนเอง  ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้  2 มาจดักลุ่มเทียบเคียงกบัขอ้คิดเห็นของนกัศึกษา            
  เพื่อพฒันาเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั  ปรับวธีิการเรียนการสอน และวธีิการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ี 
  คาดหวงั 


