
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
HB341 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้า  
(English for Exhibition Business) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3 หนว่ยกิต (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ  
 วิชา เอก 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์สพุชัชา คณาวงศ์ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นกัศกึษาทราบภาพรวมของธุรกิจการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้า 
ตลอดจนกระบวนการและขัน้ตอนการด าเนินงานตา่งๆ 



 

ของผู้ประกอบธุรกิจด้านการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้า 
มุง่เน้นการศกึษาค าศพัท์และส านวนภาษาและระดบัของภาษาองักฤษท่ีใช้ในธุรกิจการจดันิทรรศการและการ
แสดงสินค้า 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความเข้าใจและสามารถน าความรู้ในรายวิชาไปบรูณาการกบัสถานการณ์ตา่งๆ 
ในการท างานได้ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียน ภาษาองักฤษ ค าศพัท์ ส านวนภาษา 
ท่ีใช้ในธุรกิจการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้า การน าเสนอข้อมลูของธุรกิจ ระเบียบพิธีศลุกากร 
การเขียนบนัทกึข้อความในองค์กรและระหวา่งองค์กร 
การเขียนเพ่ือประชาสมัพนัธ์ส าหรับธุรกิจการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้า 
ศพัท์เทคนิคเฉพาะด้านธุรกิจการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้า ต าแหนง่ หน้าท่ีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง 
ศกึษาระดบัของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
30 - 30 75 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     4 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 
1.1.1ตระหนกัในคณุคา่ของคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต   
1.1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง   
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบัความส าคญั   



 

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ  
 
 

1.2 วิธีการสอน 
ก าหนดคณุลกัษณะนกัศกึษาด้านคณุธรรม  จริยธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้ทราบ 
เพ่ือเป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยั 
โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแตง่กายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
นกัศกึษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุม่นัน้ต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุม่และการเ
ป็นสมาชิกกลุม่ มีความซ่ือสตัย์โดยต้องไมก่ระท าการทจุริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อ่ืน เป็นต้น 
นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในการสอน  
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1  
ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน 
การสง่งานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการร่วมกิจกรรม  
1.3.2  
ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศกึษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  
1.3.3  
ประเมินผลการเรียนให้ตกส าหรับผู้กระท าทจุริตในการสอบ  
1.3.4  
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
 

2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ 

2.1.1  
มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ 

ทฤษฎีด้านภาษาท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของการจดันิทรรศการและการแ
สดงสินค้าท่ีส าคญั  

2.1.2  



 

สามารถประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษา 
ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้าท่ีส าคญั 
2.2 วิธีการสอน 

ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และฝึกปฏิบตัใินห้องเรียน 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเนือ้หาสาระของรายวิชานัน้ ๆ  

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบยอ่ย 
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานท่ีนกัศกึษาจดัท า 
2.3.4 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ 

3.1.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
3.1.2 
สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางภาษาและวฒันธรรมได้อยา่งเหมาะส
ม 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 ให้นกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิจากแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ  
3.2.2 ให้นกัศกึษาน าเสนอหน้าชัน้เรียนหรือการอภิปรายกลุม่  
3.2.3 ให้นกัศกึษาเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตัขิองนกัศกึษา 
เชน่ประเมินจากการน าเสนอในชัน้เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นต้น  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ 

4.1.1 
สามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารกบักลุม่คนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการจดันิทรรศการและการแสดงสินค้
าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1.2 สามารถใช้ภาษาองักฤษในการแก้ไขสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 



 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 สง่เสริมให้มีกิจกรรมท่ีสามารถท างานเป็นกลุม่กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี  
4.2.2 สง่เสริมให้มีกิจกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
4.2.3 สง่เสริมให้มีกิจกรรมท่ีพฒันามนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 
4.2.4 สง่เสริมให้มีกิจกรรมท่ีสร้างภาวะผู้น า 

4.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการน าสนอรายงานกลุม่ในชัน้เรียน 
และสงัเกตจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 
และความครบถ้วนชดัเจนตรงประเดน็ของข้อมลู 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ 

5.1.1 มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
5.1.2 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยา่งเหมาะสม  

5.2 วิธีการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  
ให้นกัศกึษาได้ค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่อินเตอร์เน็ต เพ่ือก่ารจดัท ารายการ เอกสาร 
และน าเสนอข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสม  
5.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบตา่งๆ 
โดยการประยกุต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนควบคูก่บัการใช้ทฤษฎี 
การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.   แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. แนะน ารายวิชา และเกณฑ์การวดัผล 
ขอบขา่ยและจดุประสงค์ของวิชาภาษ
าองักฤษส าหรับธุรกิจการจดันิทรรศก
ารและการแสดงสินค้า 
 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

2. Unit 1: The roles of 

organizers 
- Definitions  

- Types of trade shows 

- Using relative clauses to 

define people and places 

- Formal / informal 

language for emails  

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

3. Unit 2: Venues 

- Venue specification 
- Facilities 
- Negotiating the rates 
 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
ส่ือเสียง 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

4.  Unit 2: Venues 

- Booking procedure 
- Direct/indirect questions  
- Parts of email 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
ส่ือเสียง 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. บทบาทสมมต ิ
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

5. Unit 3: Selling and Billing 

- Parts of the exhibition hall 

and booth layout 

- Using collocation make, 

negotiate, accept, receive, 

sign 

 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

6. Unit 3: Selling and Billing 

- Passive voice 

- Prepositions (phrasal 

verbs) 

-1
st
 conditional sentence 

- Sales talk (presentation) 

 

 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

7.  ทดสอบยอ่ย (น าเสนองาน) 
 

4 1. น าเสนองานเดี่ยว 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

8. สอบกลางภาค 2   



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

9. Unit 4: Meetings 

- Arranging meetings 

- Confirming and 

rescheduling meetings 

- Writing email to confirm 

meetings 

 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

10. Unit 4: Meetings 

- Using transition words to 

go through agenda 

- Writing a summary, and 

minutes of meeting 

- Synonyms ‘say’ 

 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ือวิดโิอและเสียง 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 
 
 
 
 
 

11. ทดสอบยอ่ย (Meeting Role 

Play) 

4 1. บทบาทสมมติกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 
 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

12. Unit 5: Introduction to 

Logistics 

- Definitions 

- Vocabulary in logistics 

- Talking about weight, 

size, and dimensions 

- Suggesting on shipments 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ ส่ือเสียง 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

13. Unit 6: Customs and 

Immigration 

- International Customs 

documents (A.T.A. 

Carnet) 
- Reduced relative clauses 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2.น าเสนอตวัอยา่งและซกัถา
มข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

14. Unit 6: Customs and 

Immigration 

- Immigration and customs 

documentation  

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

15. Unit 7: Implementation 

- Writing an exhibition 

manual 
- Using modal: must, can 
- Working on project 

timeline 
- Using gerunds and 

infinitives 

4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

16. Unit 7: Implementation 

- Briefing and clarifying 
- Simultaneous actions: 

using when, while, as 
- Writing interoffice memo 
- Dealing with complaints 

4 บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ ส่ือเสียง 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สพุชัชา 
คณาวงศ์ 

17. การสอบปลายภาค 3   
 

2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 

10% 
 



 

11 
2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

9 
18 

20% 
40% 

4 
 
 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

7, 12 
 
 

 30% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 Stephens. B. (2011). Meetings in English. Macmillan.  

 Williams. E.J. (2008) Presentations in English. Macmillan 

 Grussendorf. M. (2009) English for Logistics. Oxford. 

 Walker R. and Harding K. (2009). Tourism. Oxford University Press. China. 

 Grussendorf M. (2009) English for Presentation. Graficas Estella. Spain  

 Paul Emmerson. (2013) Email in English. Oxford University Press.   

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/traders+and+business/specific

+customs+procedures/ata+carnet/atacarnet  

3.  เอกสารเพิ่มเตมิและข้อมูลแนะน า 
http://www.allhands.org.uk/2006/exhibitors/booths.html 

 https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/conditional-sentences-1 

http://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/verbs/gerunds-and-

 infinitives/ 

http://www.englishgrammar.org/simultaneous-events/ 

http://www.eng.fju.edu.tw/iacd_2000F/Grammar%20&%20Writing/Ten

ses/newpage2.html 

http://dailyenglish24.blogspot.com/2013/09/memo-letter-example-sample.html 

https://www.quia.com/files/quia/users/shhstech3/Keyboarding/INTEROFFICE

-MEMOS-Handout-for-Keyboarding.pdf 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา   



 

สรุปผลการประเมินการสอน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

ผลการเรียนของนกัศกึษา  
การสงัเกตของผู้สอน  

3. การปรับปรุงการสอน  
อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฒันาการทางการใช้ภาษาองักฤษในการตอบโต้กบัอาจารย์ในชัน้เรียน 

และการท าแบบทดสอบแล้วปรับปรุงพฒันาการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

การทดสอบตามแบบทดสอบ  
การซกัถามความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หาของผู้ เรียน   
การตอบค าถามของผู้ เรียน  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
น าข้อมลูท่ีได้จากข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการสอน  


