
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์  / 
สาขาวิชาการจดัการประชมุนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 HO307 การด าเนินงานและการจดัการธุรกิจการจดัการประชมุ 

(Meeting and Convention Business Operations and Management) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการประชมุนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ วิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     ผศ.ดร.สชุาต ิทวีพรปฐมกลุ  
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั ความหมาย ความส าคญั 
เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของการประชมุองค์กร (Meeting) และการประชมุวิชาชีพ 

2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและพนัธมิตรทางธุรกิจ 
บทบาทผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจจดัการประชมุ 

3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถอธิบายความหมายของค าศพัท์ท่ีเก่ียวกบัการประชมุวิชาชีพ  
4. เพ่ือให้นกัศกึษา สามารถ วางแผนการเตรียมการส าหรับการจดัประชมุ ขัน้ตอนการด าเนินการจดัประชมุ 
การจดัการด้านการเงินและบญัชี การตลาด สถานท่ี การประเมินผล 

5. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัประชมุ 
6. เพ่ือให้นกัศกึษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอปุสรรค์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการจดัการประชมุ 
7. เพ่ือให้นกัศกึษามีเจตคตท่ีิดีตอ่ธุรกิจการจดัการประชมุ 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจ  
และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการจดัการธุรกิจการจดัประชมุในอาชีพอนาคตได้ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ความหมาย ความส าคญั เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของการประชมุองค์กร ( Meeting) และการประชมุวิชาชีพ 
(Convention) ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและพนัธมิตรทางธุรกิจ บทบาทผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจจดัการประชมุ        
การอธิบายความหมายของค าศพัท์ท่ีเก่ียวกบัการประชมุวิชาชีพ 
การด าเนินการในการเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจดังาน การวางแผน การเตรียมการส าหรับการจดัประชมุ 
ขัน้ตอนการด าเนินการจดัประชมุ (การเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมการประชมุ , 
ระหวา่งการจดัประชมุ ,การจดัการภายหลงัการประชมุ) การจดัการด้านการเงินและบญัชี การตลาด สถานท่ี 
การประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจดัประชมุ เทคนิคการประสานงาน 
ตลอดจนปัญหาอปุสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 

2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

42 - - 84 
 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 



 

     3 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  

และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน 
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวินยั มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา 
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความส าคญัของการประชมุองค์กรและการประชมุ 
   วิชาชีพ  
  2.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าท่ีขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง การด าเนินงาน 

การประสานงานและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจดัการประชมุ 
  3.  นกัศกึษาสามารถระบปัุญหา อปุสรรคในการจดัการประชมุและแนวทางแก้ไข 
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในการจดัการและการพฒันาทรัพยากร 
   มนษุย์ส าหรับธุรกิจการจดัการประชมุนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
 



 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 
  2.   นกัศกึษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง การท างานในภาคเอกชนในฐานะธุรกิจการจดัประชมุ 

องค์กร/ภาครัฐสง่เสริมการจดัประชมุ และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการประชมุได้ 
  3.  สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจการจดัการประชมุ 
   ภายในประเทศและระหวา่งประเทศได้  
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริง และกรณีศกึษา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  1.  สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่ง 
   เหมาะสม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในธุรกิจ 
   การจดัประชมุ  
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา 
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล และความรับผิดชอบ 
 
 
 
 



 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

  1.  นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟัง  พดู  อา่น  
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.  นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมี 
   ประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 5.3 วิธีการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.   แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ     
ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา 
และเกณฑ์การวดัผล 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการจั
ดการธุรกิจการจดัประชมุ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
และส่ือ Power Point 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

2 องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการ
จดัประชมุ 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 



 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ     
ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

3 การเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจั
ดประชมุ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

4 การเตรียมการจดัประชมุ 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point และรูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

5 กระบวนการจดัประชมุ 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

6 ธุรกิจจดัการประชมุ 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 



 

7 การจดัการการเงินในการจดัก
ารประชมุ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ  
2. กรณีศกึษา 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

8 สอบกลางภาค 2   



 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ     
ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

9 การจดัการตลาดส าหรับธุรกิจ
การจดัประชมุ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ  
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

10 สถานท่ีส าหรับการจดัประชมุ 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ  
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

11 น าเสนอรายงานกลุม่ชิน้ท่ี 1  
(การเตรียมการจดังานประชมุ
วิชาการ) 

3 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

12 การจดักิจกรรมและพิธีการขอ
งการประชมุ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

13 เทคโนโลยีในการจดัประชมุ 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 



 

14 โรงแรม การขนสง่ 
และการน าเท่ียวส าหรับการจั
ดประชมุ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 



 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ     
ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

15 โปรเจค 
“การจดังานสมัมนาเก่ียวกบัไ
มซ์และอีเว้นท์” 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

16 แนวโน้ม ปัญหา อปุสรรค 
และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการ
จดัประชมุ 
น าเสนอรายงานกลุม่ชิน้ท่ี 2 
(การเตรียมการจดังานประชมุ
วิชาการ) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
ส่ือ Power Point  รูปภาพประกอบ 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.สชุาต ิ
ทวีพรปฐมกลุ 

17 การสอบปลายภาค 3   
 

2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนขอ
ง 

การประเมิ
นผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคการ
ศกึษา 

ตลอดภาคการ
ศกึษา 

11 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 

5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและควา
มรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแล
ะการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเสน
อ 
 

11 
 
 

30% 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา. (2554). ธุรกิจไมซ์ (MICE Business). นนทบรีุ: ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เฟิร์นข้าหลวง      
  พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชชิ่ง. 
 ประชมุ โพธิกลุ. (2539). เทคนิคการประชุม. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์สายใจ. 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2549). การจัดการธุรกิจการจัดประชุม หน่วยที่  1-7. นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2549). การจัดการธุรกิจการจัดประชุม หน่วยที่ 8-15. นนทบรีุ:  
  ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
 สมเกียรต ิศรีจกัรวาฬ. (2540). การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 Allen, Judy. (2000). Event Planning: The Ultimate Guide to Successful Meetings, Corporate Events,  

 Fundraising Galas, Conference, Conventions, Incentives and Other Special Events. Canada:  
 John Wiley & Sons Limited. 

 Roger, Tony. (2013). Conferences and Conventions: a global industry. UK: Bell & Brain Ltd. 
 Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (2013). Introduction to MICE Industry. Bangkok. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 วารสารธุรกิจการจดัประชมุ และวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทย และตา่งประเทศ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 www.tica.or.th 
 www.tceb.or.th 
 www.itcma.com 
 www.ttgmice.com 
 www.micenet.com 
 www.miceinasia.com 
 www.thaitradefair.com 
 www.thailandexhibition.com 



 

 
 
 
 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการ 
  เรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชา 
  เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การพฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2.  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทกัษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อน 
  และหลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน และการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน  
  online ของมหาวิทยาลยั 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดผูลการเรียนของนกัศกึษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษาปัญหา  อปุสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1.  การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อปุสรรค           
  แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 2.  การวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 1.  ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ 1 มาประมวล เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง วิธีการศกึษา 
  ค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของนกัศกึษา            
  เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ี 
  คาดหวงั 


