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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา: 3574911 ชื่อวิชา: สัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสุวรรณา เขียวภักดี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการจัดการประชุมสัมมนาในธุรกิจโรงแรม รวมทั้งมีความรู
ทักษะ ทัศนคติและจริยธรรมที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการจัดการประชุมสัมมนา (MICE)
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจประเภทและรูปแบบของการจัดการประชุมสัมมนา การศึกษา
เทคนิค พฤติกรรมกลุม ภาษาและทาทางที่มีผลตอการประชุม ฯลฯ ตลอดจน ความรูความ เขาใจ
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดการประชุมสัมมนาในปจจุบัน
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับสถานการณจําลองได
4. เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห เหตุการณ ปญหารวมถึงแนวโนมของธุรกิจโรงแรมจากกรณีศึกษา
โดยประยุกตใชทฤษฏีและแนวคิดจากผูทรงคุณวุฒิดานธุรกิจโรงแรม และนําความรูที่ไดศึกษามา
ประยุกตใชในธุรกิจโรงแรม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30
(2 ชม. x 15 สัปดาห)

ไมมี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30

การศึกษาดวยตนเอง
75

(2 ชม. x 15 สัปดาห) (5 ชม. x 15 สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
6 ชั่วโมง (โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอนและแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก ของการ
สอน)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. สามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
4. มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. นําเสนอกรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อนําแนวคิดไปสูภาคปฏิบัติ ในการทํารายงานกลุม และ
สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจระหวางการเรียนการสอน
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
3. ใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยสมมุติองคกรเสมือนจริง
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานความรู คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. นักศึกษามีความรูและความเขาใจบทบาทและความสําคัญของงานดานการจัดการ การสัมมนาใน
ธุรกิจโรงแรมที่มีตอองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการได
2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฏีนําไปสูภาคปฏิบัติได
3. นักศึกษามีความรูและความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกตองและมีมาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติของงานดานการจัดการการสัมมนาในธุรกิจโรงแรม
2.2 วิธีการสอน
1. นําเสนอกรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อนําแนวคิดไปสูภาคปฏิบัติ ในการทํารายงานกลุม
2. ใหนักศึกษาสมมุติสถานการณในรูปของบริษัทเพื่อจะไดนําแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกตใช เพื่อ
นํามารวมเปนรายงานหลัก
3. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองประกอบเพื่อใหรายงานกลุมนั้นสมบูรณขึ้น
4. ใหนักศึกษาสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ เพื่อให รายงานกลุม
นั้นสมบูรณขึ้น
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและรายงานกลุม
2. ประเมินจากคําตอบขอสอบปรนัยและอัตนัย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติได
2. สามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในงานดานการจัดการ
การสัมมนาในธุรกิจโรงแรม และสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได
3.2 วิธีการสอน
1. นําเสนอกรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อนําแนวคิดไปสูภาคปฏิบัติ ในการทํารายงานกลุม
2. ใหนักศึกษาสมมุติสถานการณในรูปของบริษัทเพื่อจะไดนําแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกตใช เพื่อนํามา
รวมเปนรายงานหลัก
3. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองประกอบเพื่อใหรายงานกลุมนั้นสมบูรณขึ้น
4. ใหนักศึกษาสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ เพื่อใหรายงาน กลุมนั้น
สมบูรณขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและผลการสัมภาษณผูประกอบการ
2. ประเมินจากการรายงานกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุมงาน
ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
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2. สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและจริยธรรมใหเหมาะสมกับการเปน นักบริหาร
มืออาชีพ
4.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
3. ใหนักศึกษาสมมุติสถานการณในรูปของบริษัทเพื่อจะไดนําแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกตใช เพื่อ
นํามารวมเปนรายงานหลัก
4. ใหนักศึกษาสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ เพื่อใหรายงานกลุม
นั้นสมบูรณขึ้น
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
1. นักศึกษาสามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางเหมาะสมและสื่อสารภายในองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลในการ อธิบายได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. นําเสนอกรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อนําแนวคิดไปสูภาคปฏิบัติ ในการทํารายงานกลุม
2. ใหนักศึกษาสมมุติสถานการณในรูปของบริษัทเพื่อจะไดนําแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกตใช เพื่อ
นํามารวมเปนรายงานหลัก
3. ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองประกอบเพื่อใหรายงานกลุมนั้นสมบูรณขึ้น
4. ใหนักศึกษาสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ เพื่อใหรายงานกลุมนั้น
สมบูรณขึ้น
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและผลการสัมภาษณผูประกอบการ
2. ประเมินจากการรายงานกลุม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

1. แนวการสอน

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4
1. บรรยายสรุปโครงสราง
อาจารยสุวรรณา
4
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เนื้อหาวิชา

จุดมุงหมาย การวัดและ
การประเมินผล

เขียวภักดี

2. ใหนักศึกษาเขากลุมกําหนด
หลัก การ และโครงสรางของ
หัวขอ สําคัญ
3. สรุป Key concepts เนน
กรอบ ความคิด/กิจกรรมกลุม
สื่อที่ใช
1. Power Point

2. สรุปโครงสราง
เนื้อหาวิชา

2. CD
2

บทที่ 1 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการจัด
ธุรกิจการจัด
ประชุม

4

3. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายสรุปหลักการ/ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการจัดธุรกิจ
การ จัดประชุม

อาจารยสุวรรณา
เขียวภักดี

2. กิจกรรมกลุม จัดทํา
รายละเอียด ของหัวขอที่เปนหลัก
สําหรับงาน ขั้นตอนตอไป เชน
สถานที่กําหนด จํานวนวัน
เนื้อหาสาระ เปนตน
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. CD

3

บทที่ 2 การเตรียมการ
จัดประชุม

4

3. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายสรุปการเตรียมการ
จัดประชุม

อาจารยสุวรรณา
เขียวภักดี

2. กิจกรรมกลุม เตรียมขั้นตอน
การ จัดประชุมตั้งแตวันแรกถึง
วันที่ สามทั้งในฐานะผูจัดและ
เจาของ สถานที่
สื่อที่ใช
1. Power Point

5
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2. CD
4

บทที่ 3 กระบวนการ จัด
ประชุม

4

3. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายสรุป กระบวนการ จัด อาจารยสุวรรณา
ประชุม
เขียวภักดี
2. กิจกรรมกลุม จัดทํา
รายละเอียด เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดประชุมโดยเนน
การวางแผนเพื่อเตรียมความ
พรอม เชน กระบวนการที่
สําคัญ 3 ขั้นตอนคือ การเปด
การประชุม การดําเนินการ
ประชุม และการปดการประชุม
เปนตน
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. CD

5

บทที่ 4 สถานที่สําหรับ
การจัดประชุม

4

3. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายสรุปสถานที่สําหรับ
การจัดประชุม

อาจารยสุวรรณา
เขียวภักดี

2. กิจกรรมกลุม จัดทํา
รายละเอียด เกี่ยวกับสถานที่
สําหรับการจัด ประชุมใน
ฐานะผูจัดและเจาของ สถานที่
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. CD
6

บทที่ 5 การจัดการ
อาหาร และ
เครื่องดื่มใน ธุรกิจ
การจัดประชุม

4

3. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายสรุปการจัดการอาหาร อาจารยสุวรรณา
และเครื่องดื่มในธุรกิจการจัด เขียวภักดี
ประชุม
6
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2. กิจกรรมกลุม จัดทํา
รายละเอียด เกี่ยวกับการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการ
จัดประชุม เชน การเตรียมการจัด
เลี้ยง รายการ อาหาร สําหรับการ
จัดเลี้ยงใน การประชุม เปนตน
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. CD
7

บทที่ 6 การจัดการกิจ
กรรมพิเศษ

4

3. เอกสารประกอบการสอน
อาจารยสุวรรณา
1. บรรยายสรุปการจัดการ
เขียวภักดี
กิจกรรม พิเศษ
2. กิจกรรมกลุม จัดทํา
รายละเอียด เกี่ยวกับการจัดการ
กิจกรรมพิเศษ เชน การแสดง
นันทนาการ การแจกรางวัล เปน
ตน
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. CD

8

บทที่ 7 เทคโนโลยีใน
การจัดประชุม

4

3. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายสรุปเทคโนโลยีในการ อาจารยสุวรรณา
จัดประชุม
เขียวภักดี
2. กิจกรรมกลุม จัดทํา
รายละเอียด เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในการจัดประชุม เชน ชนิดของ
เทคโนโลยีและอุปกรณ เพื่อให
เหมาะสมกับการประชุม เปนตน
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. CD

7
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9

สอบกลางภาค

4

10-11

บทที่ 8 โรงแรม การ
ขนสง และการนํา
เที่ยว สําหรับการ
จัด ประชุม

8

12

บทที่ 9 แนวโนม ปญหา
อุปสรรค และ แนว
ทางการแกไข
สําหรับธุรกิจการ
จัด ประชุม

4

นําเสนอรายงานกลุม
รายงานกลุม (Major
Assignment)

8

15

สรุปและทบทวนเนื้อหา
สําหรับการสอบปลายภาค

4

16

สอบปลายภาค

13-14

3. เอกสารประกอบการสอน
สอบกลางภาค
1. บรรยายสรุปโรงแรม การ
ขนสง สําหรับการจัดประชุม
2. กิจกรรมกลุม จัดทํา
รายละเอียด เกี่ยวกับโรงแรม
การขนสงสําหรับ การจัดประชุม
เชน การจัดการ ดานโรงแรม
การคมนาคมขนสง เปนตน
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. CD
3. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายสรุปแนวโนม ปญหา
อุปสรรค และแนวทางการ
แกไข สําหรับธุรกิจการจัด
ประชุม

อาจารยสุวรรณา
เขียวภักดี
อาจารยสุวรรณา
เขียวภักดี

อาจารยสุวรรณา
เขียวภักดี

2. กิจกรรมกลุม ใหนักศึกษา
อภิปราย เกี่ยวกับแนวโนม
ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแกไขสําหรับธุรกิจการจัด
ประชุม
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. CD
3. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยาย/แนะนําการนําเสนอ อาจารยสุวรรณา
รายงานกลุม
เขียวภักดี
2. กิจกรรมกลุม นําเสนอรายงาน
กลุม
บรรยายสรุปและทบทวนเนื้อหา อาจารยสุวรรณา
พรอมแนะแนวขอสอบปลายภาค เขียวภักดี
สอบปลายภาค

อาจารยสุวรรณา
8
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(สอบนอกตาราง)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
บรรยายสรุปโครงสราง
1
เนื้อหาของรายวิชา
กิจกรรมในชั้นเรียน

(สอบนอกตาราง)

วิธีการประเมิน
ใบงานกิจกรรม

สัปดาหที่
ประเมิน
1-8

เขียวภักดี

สัดสวนของการ
ประเมินผล
รอยละ 20

2

สอบกลางภาค

สอบขอเขียน

9

รอยละ 20

3

รายงานกลุม
(รายงานหลัก)

ใบงานกิจกรรม

15

รอยละ 20

4

รายงานกลุม (รายงาน
ภาคสนาม)

ใบงานกิจกรรม

14

รอยละ 20

5

สอบปลายภาค

สอบขอเขียน

16

รอยละ 20

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546). การจัดการธุรกิจการจัดประชุม หนวยที่ 1-15.
(พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
http://eventplanning.about.com/od/eventcareers/ig/MPI-WEC/Fogscreen.htm
http://www.mass.gov/dep/recycle/reduce/toolkit/rchecklist.pdf
http://www.ieee.org/documents/30012586.pdf
http://www.unce.unr.edu/publications/files/cd/other/fs9729.pdf
http://gargas.biomedicale.univparis5.fr/eurocal/ecrits/How_to_Organize_a_Successful_Seminar_ver4.pdf
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546). การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ หนวยที่ 1-15.
(พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
9
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สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2547). การจัดการธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล หนวยที่ 1-15.
(พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้
จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอ การ
พัฒนารายวิชาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลาย ของภาค
การศึกษา
2. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/ คิด
วิเคราะห กอนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผาน ระบบการ
ประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการ
ของนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา ตอไป
2. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. นําผลรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมาประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนักศึกษาจากขอ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธี
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผลจากการ
ประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนักศึกษา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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