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คํานํา

วิชาการคิดเชิงบวก มีวัตถุประสงคใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการคิดเชิงบวกในแง
ของการดําเนินชีวิต และการทํางาน ซึ่งเกี่ยวพันธกับทั้งดานความสัมพันธระหวางบุคคล ทัศนคติใน
การมองโลก และการทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค
รูปแบบการเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยายใหความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับการ
ปฏิบัติในชั้นเรียน นักศึกษาจะไดฝกการแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรคและสรางทัศนคติเชิงใน
การมองตน มองโลก
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและรายชื่อวิชา
3572704 การคิดเชิงบวก
Positive Thinking
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเฉพาะดาน การบริการลูกคา
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา น.ส.สิรินาถ แพทยังกุล
อาจารยผูสอน น.ส.สิรินาถ แพทยังกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา 14/10/2559
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 15/10/2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ได

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับศาสตรของการเชิงบวก และสามารถนําไปประยุกตใช
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชในการทํางาน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

คําอธิบาย : ภาษาไทย
เสริมสรางการเรียนรู การแกปญหา โดยการคิดเชิงบวก ในสถานการณตางๆ ดวย หลักคิดของนักคิด
และปราชญทั้งตะวันตกและตะวันออก ไดแก พุทธ และเซน เพื่อสรางกําลังใจ กาวขามอุปสรรคปญหา
ตางๆ ในการดําเนินชีวิต ดวยการมองโลกในแงดีเสมอ
คําอธิบาย : ภาษาอังกฤษ
To learn how to develop and to solve problems with positive thinking in various
situations through Eastern and Western philosophies including Buddhism and Zen. This
is to build ones motivation to handle obstacles in their lives.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝกปฏิบัติ

การฝกดวยตนเอง

45 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ผูเรียนสามารถนัดหมายกับผูสอนผานทาง e-mail กอน 24 ชั่วโมง แตละคน/กลุม สามารถปรึกษาได
ครั้งละไมเกิน 30 นาที ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรระหวาง 10:00 - 12:00 น. หรือ 13:00 - 15:00 น.
(ไมเกิน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห) ยกเวนวันที่ผูสอนติดภารกิจ วันสอน และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ผเู รียน
สามารถติดตอผานทาง e-mail หรือ สังคมออนไลน (Facebook Fan Page ที่ URL:
http://www.facebook.com/sducustomerservice) ซึ่งระบบดังกลาวสามารถติดตอกับผูส อนได
ตลอด 24 ชั่วโมง
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. ความซื่อสัตย สุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
3. ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผูนํา
และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
4. วินัยในการทํางาน และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. อบรมปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษามีความซื่อสัตย
2. กระตุนใหเกิดความรับผิดชอบในหนาที่โดยใหความรวมมือ และสามารถรวมทํางานกับเพื่อน
ไดเปนอยางดี
3. เนนการเขาชั้นเรียนและสถานที่จดั กิจกรรมใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่ถูกตองเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถานที่จัดกิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการเขาชั้นเรียน การสงงานตรงเวลาและการมีสวนรวมในชั้นเรียนและสถานที่
ทํางาน
2. ประเมินจากความประพฤติกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินจากการกระทําการทุจริตในการสอบและผลการทํารายงาน
4. ประเมินจากความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองพัฒนา
1. มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตอิ ยางกวางขวางเปน
ระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
2. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน
งานอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
1. ใหความสําคัญถึงหลักการของทฤษฎีตาง ๆ และประยุกตนําเอาบทเรียนจากสถานการณ
จริงมาใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ
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2. ประยุกตใชกลยุทธหรือวิธีในการสอนที่มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกบั เนื้อหาของ
รายวิชาและลักษณะของรายวิชานั้น ๆ
3. เชิญผูเชี่ยวชาญในการบรรยายในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
2. การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง
รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
2. มีความสามารถประยุกตใชความรูภ าคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3. มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อ
พัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

ระดมสมอง (Brain Storming)
อภิปรายกลุม(Group Discussion)
ใหผูเรียนแกปญหาจากกรณีตัวอยาง (Problem Based Learning)
การแลกเปลี่ยนประสบการณปญหาและการแกปญหาระหวางผูเรียน
การมอบหมายงานกรณีศึกษา

3.3 วิธีการประเมินผล
1. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
2. การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน
3. พิจารณาจากผลงานและการนําเสนอของผูเรียน
4. การทดสอบรายบุคคลในการแกปญ
 หาที่ไดรับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตน
ในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2. มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
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3. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน มอบหมายงาน
มอบหมายใหแกปญ
 หากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประยุกตใชการคิดเชิงบวกเพื่อแกปญหา ในลักษณะของ
งานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
วิเคราะหจากผลการประเมินเพื่อนสมาชิกรวมกลุมตามรูปแบบที่กําหนดใหแตละคนประเมินสมาชิก
รวมกลุม แลวสงกลับโดยตรงและลับมาที่ผูสอน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การ
เขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรบั บริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม
3. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหแกปญ
 หากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประยุกตใชการคิดเชิงบวกเพื่อแกปญหา ใน
ลักษณะของงานกลุม
5.3 วิธีการประเมินผล การตอบคําถามและผลงานทีส่ ง
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1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอการสอน / Learning
Outcome

1.

- ความสําคัญของการคิดเชิงบวก

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน

3

เห็นการทํางานของสมองและ
ผลลัพธจากวิธีคิด

- สติ กับ สมาธิ
- Learning Outcome

สื่อการสอน

ชั่วโมง

- Learning Outcome

2.

กิจกรรมการเรียนการสอน *

3

- แนะนํา class เพื่อเขาสูการเรียน
- อธิบายขอตกลงในการเรียน และ
ลักษณะกิจกรรมและการเก็บ
คะแนนสอบ
- กิจกรรม Check-in
- กิจกรรม Journey line เพื่อแนะนํา
ตัวเองใหคลาสรูจัก
- เขาวงสนทนา ในประเด็นที่ใหทํา
กิจกรรม
- นักศึกษาแตละคนบอกวาไดเรียนรู
อะไรกับกิจกรรม
- สรุปการเรียนรูและใหเขียน
reflective paper
- กิจกรรม ฝก สติและสมาธิ
- สรุปบทเรียนจากกิจกรรมการฝกสติ
และสมาธิ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน
ระบุ)
(ลําดับ

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดร.สิรนาถ
ิ .

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.
10

มคอ.3

แยกออกวา สติ และสมาธิ
ตางกันอยางไร และเกี่ยวของกัน
อยางไร
3.

- สมองกับความคิด
คิดบวก
- Learning Outcome

เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion
3

เรียนรูและเขาใจการทํางานของ
สมอง เพื่อไมติดกับความคิด
ขอดีของการคิดบวกในการ
ดําเนินชีวิต
4.

- รูปแบบการคิด
- วัฒนธรรม กับ การคิด
- Learning Outcome
- เรียนรูรูปแบบการคิดที่
หลากหลาย
- เขาใจความแตกตางในดาน
ความคิดของคนตางวัฒนธรรม

5.

- Goal Setting
- Learning Outcome

3

-

บรรยายคิดบวกมีผลอยางไรกับการ
ดําเนินชีวิต
- นักศึกษาดูคลิป “สมองเงินลาน”
- นักศึกษาจับกลุมยอยสนทนาสิ่งที่ได
เรียนรูจากคลิปที่ดู
- สรุปสาระของบทเรียน

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

- เรียนรูการคิดสรางสรรค การคิด
วิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ
ความคิดที่เปนรูปธรรม รูปแบบการ
คิดในตางวัฒนธรรม ระหวาง
วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรม
ตะวันออก
- สืบคน และใหนําเสนอ “คิดตาง
จากตางถิ่น”
- บรรยายความสําคัญของ
ตั้งเปาหมาย หลักการตั้งเปาหมาย
- นศ. เขียนเปาหมายตามหลักการที่
ให

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.
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6.

- เขาใจหลักการ
ตั้งเปาหมายที่ดี
- ตั้งเปาหมายเพื่อ
เชื่อมโยงกับ reward
circuit
Enneagram (นพลักษณ)

- จับคูแชรกับเพื่อนเพื่อใหดูวาตรงกับ
หลัก SMART หรือไม
- ใหประกาศเปาหมายที่คาดวาจะทํา
สําเร็จใน 3 เดือน

กิจกรรมกลุม
discussion

3

- บรรยายลักษณะนิสัยของคนแตละ
ลักษณ
- นักศึกษาเขากลุมตามชนิดสัตวที่คิด
วามีลักษณะตรงกับนิสัยของตนเอง
- แตละกลุมอภิปรายของดี ขอเสีย
ของสัตวประจํากลุมของตน
- นําเสนอการปรับนิสัยที่จะเขาหา
เพื่อนตางลักษณะนิสัย
- อภิปรายในสิ่งที่เรียนรู
- อาจารยสรุปความรูจากกิจกรรม

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

3

- ความสัมพันธของสติ และการฟงเชิง
ลึก เพื่อผลลัพธ
- นั่งสมาธิปรับคลื่นสมองใหอยูใน
ระดับคลื่นอัลฟา
- ทองบทสวดพรอมกัน จนเกิดความ
นิ่งเสมอกัน ใหฝกสังเกต

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

- รูจักตนเอง
- รูจ ักเพื่อน
- การปรับตัวใหเขากับ
ผูอื่น
- Learning Outcome
- สามารถบอกแนวทางการ
พัฒนาตนเองได
รูวิธีการปรับตัวเขากับคนตาง
ประเภทได
7.

สติกับการฟงเชิงลึก
ปญญา 3 ฐาน
ฟงดวยใจ
- Learning Outcome

12
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เขาใจและมองเห็นวา สติ
เกี่ยวของกับการฟงอยางไร
8.

สติกับการฟงเชิงลึก

3

ปญญา 3 ฐาน
ฟงดวยใจ (ตอ)
- Learning Outcome

- อธิบายขั้นตอนทํากิจกรรม ปดตาพา
เดิน
- กิจกรรมเรียนรู อายตนะของตนเอง
- สรุปบทเรียนจากกิจกรรมในวง
สนทนา

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

เขาใจและมองเห็นวา สติ
เกี่ยวของกับการฟงอยางไร
9.

นําเสนอ SMART Model

3

นําเสนอผลลัพธของเปาหมายที่ตั้งโดย
smart model

Presentation &
Discussion

10.

สุนทรียสนทนากับการบริการ

3

- ทําความเขาใจกับลูกคาแตละ
ประเภท
- สนทนาลักษณะลูกคาและการ
บริการที่จะถูกใจลูกคาแตละ
ประเภท

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

3

- บรรยายเรื่องของวงจรการเรียนรู
- การตั้งคําถามใหอะไรกับเราบาง

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

- Learning Outcome

11.

- ผูเรียนวิเคราะหผูอื่นได/
- รูวธิ ีการสื่อสารและ
ใหบริการกับผูคน
ประเภทตางๆ
Dialogue กับ วงจรการเรียนรู

ดรสิรินาถ.
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- เมื่อไหรควรตั้งคําถามปลายเปด
หรือปลายปด
- ตั้งประเด็น “คําถามสรางสรรค”

เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

3

- คําพูด logos การสงตอความคิด
ความรูสึก กับศาสตร NLP
- กิจกรรม wheel of life
- การตั้งคําถามใหอะไรกับเราบาง
- เมื่อไหรควรตั้งคําถามปลายเปด
หรือปลายปด
- ตั้งประเด็น “คําถามสรางสรรค”

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

3

- Coaching คืออะไร และเราจะชวย
ใหตนเองเราหลุดออกจากความคิด
หรืออารมณที่เราติดกับอยูได
อยางไร
- กิจกรรม “คนหาเหตุแหงปญหา”

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ/ภาพยนตร
เกมส

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

การตั้งคําถาม และความคิด
สรางสรรค
- Learning Outcome
ตั้งคําถามเพื่อใหตนเองกาว
ขามอุปสรรค หรือไปตอได
(สรางทางเลือกใหตนเอง)
12.

Dialogue การสงตอถอยคํา
ชวนคิด..คําถาม (AIAppreciative Inquiry)
- Learning Outcome

13.

- เรียนรูและตระหนักถึง
ผลกระทบของคําพูดที่มี
ตอตนเองและผูอื่น
- สามารถคําถามเพื่อ
สรางผลลัพธเชิง
สรางสรรค
Coaching
- Learning Outcome
- การยอมรับ ความ“
”จริง

14
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14.

- การมองปญหาเปนเรื่อง
ปกติ
- ปญหาคือโอกาส
Reflective from class I

- Self-Talk
3

15.

Reflective from class II

3

- จัดวงสนทนาใหรวมกันประมวล
ความรู
- นักศึกษานําเสนอความรูและสิ่งที่
นําไปใชมาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนความสําเร็จ/
ความกาวหนาตามเปาหมายที่
ประกาศไว
- แตละคนนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู
สะทอนใหเพื่อการนําไปใช

กิจกรรมกลุม
discussion
บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion
Group discussion

1, 2, 3, 4, 5

ดรสิรินาถ.

ดรสิรินาถ.

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
*กิจกรรมการเรียนการสอน อาจะพานักศึกษาไปทํากิจรรมนอกสถานที่
*กิจกรรมกาเรียนการสอน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของผูเรียน โดยการพิจารณาของผูสอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

1
2
3
4

ผลการ
เรียนรู

วิธีการ
ประเมิน

ทดสอบความรู สอบ
กลางภาค
นําเสนอโครงงาน
นําเสนอโครงงาน
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

4

0

8
12
16

0
0
0
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2556) ชีวิตคิดบวกสไตล ดร.แดน. พิมพครั้งที่ 1. บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด:
กรุงเทพมหานคร
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

17
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สัมภาษณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
สอบถามจากนักศึกษาระหวางที่สอนเปนระยะ และใหถามคําถามเมื่อไมเขาใจ รวมถึงผลการประเมินการสอนจากฝาย
วิชาการฯ
3. การปรับปรุงการสอน
นําขอคําถามหรือความเห็นักศึกษาจาก ขอ 2 มาปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินจากที่นักศึกษานําเสนองานหนาชั้นเรียน การตอบคําถามในชั้นเรียน และการทดสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลจากขอ 2 และขอ 4 มาปรับปรุงในการเตรียมสอนครั้งตอไป
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