รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3571119 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลิกภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Personality for Customer Service

อาจารยผูสอน
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา 3571119 บุคลิกภาพเพื่อการบริการ ตามสาระตามคําอธิบายรายวิชา
ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิด ความหมาย ความสําคัญ บุคลิกภาพภายในและภายนอก การวางตัวในสังคม
มารยาท ภาษาพูด ภาษากาย และการปรับทัศนคติเชิงบวกที่มีตอตนเอง เพื่อการพัฒนาศักยภาพเปนผู
บริการมืออาชีพ
มุงเนนใหผูเรียนเขาใจความหมาย ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีสงผลอยางไรกับตนเอง
สังคม และการทํางานโดยเฉพาะการบริการ โดยจะพูดถึงองคประกอบของการมีบุคลิกภาพที่ดีและขอพึง
ปฏิบัติเมื่ออยูในสังคม และการทํางานบริการ เพื่อใหนําไปปรับ ใชใหสอดคลองกันการเปนตัวเองที่สังคม
ยอมรับและนําไปใชในงานตามวาระโอกาสและสถานการณไดอยางเหมาะสม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา
13 มิถุนายน 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
5
5
6
9
14
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571119 พัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การบริการลูกคา
(Personality for Customer Service)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา ประเภทหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา และอาจารยผสู อน ดร.สิรินาถ แพทยังกุล ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
13 มิถุนายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนกั ศึกษาเขาใจความสําคัญ หลักการ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
1.2 เพื่อใหนกั ศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ
ทางการจัดการในปจจุบัน
2.2 เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญทีผ่ ูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพื่อความถูกตอง
2.3 เพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอรายวิชา การบริหารความสัมพันธลูกคา เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา 3571119 บุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกคา 3(3-0-6)
Personality for Customer Service
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ บุคลิกภาพภายในและภายนอก การวางตัวในสังคม
มารยาท ภาษาพูด ภาษากาย และการปรับทัศนคติเชิงบวกที่มีตอตนเอง เพื่อการพัฒนาศักยภาพเปนผู
บริการมืออาชีพ
Concepts, definitions, importance of personality. Implicit and explicit personality. Social
etiquette and manners, spoken, and body language in accordance with time and place;
developing positive thinking of oneself to become a professional service provider.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
45

สอนเสริม
สอนเสริมตาม
ความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผสู อนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ 2
ชั่วโมง/สัปดาหและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท และ email ดวย โดยบอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดานคุ
ณธรรม จริยธรรม
้

1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง สังคม
และสิง่ แวดลอม เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรม และเปนแบบอยางที่ดีตอ ผูอื่น
2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สราง
ภูมิคุมกัน
3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงคไมทจุ ริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง
2) อภิปรายกลุม
3) กําหนดใหนกั ศึกษาหาตัวอยางทีเ่ กี่ยวของ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2) มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม
3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ด้านความรู้

1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจทั้งทางดานสังคมศาสตร
และวิทยาศาสตร
3) มีความรูและความเขาใจในสาระสํา คัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน
การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคและกระบวนการวิเคราะหขอมูล
เพื่อแกไขปญหาวิชาชีพ
4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเขาใจอยาง
6
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เทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญทีเ่ กี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบยอย 2 ครั้งและสอบปลายภาค 1 ครั้ง ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
2) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
4) วิเคราะหกรณีศึกษา
3. ดานทั
กษะทางปัญญา
้

1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพื่อใหไดสารสนเทศที่
เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ ประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและ
จากศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการความรู
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม
3) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชส่อื ประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญทีเ่ กี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณหรือเนนการวิเคราะห
แนวคิดในการประยุกต
2) ประเมินจากชิ้นงานทีส่ ง
4. ดานทั
กษะความสั มพันธระหว
างบุ
คคลและความรับผิดชอบ
้
่
์

1) สามารถทํางานเปนกลุม และมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนําสมาชิกของกลุมไดอยาง
เหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได พัฒนาความสัมพันธระหวางกลุมบุคคล เพื่อสรางความผูกพัน
ที่ยั่งยืนในองคกร
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหาของทีม
7
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รับผิดชอบงานตามหนาที่และบทบาทที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
3) มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง
และอาชีพ สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือเพื่อนรวมงานและ
แกไขปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
2) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
3) มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย
2) การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํากิจกรรม
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเชิ
์ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร เทคนิคพื้นฐานและสถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชใน
การวิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตางกันตามสถานการณและวัฒนธรรม ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานใหนกั ศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเนนการนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงทีม่ าขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) นําเสนอโดยใชรปู แบบและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา
2) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
3) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
4) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

1

ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของการมี
บุคลิกที่ดี และบุคลิกภาพในงานบริการ
Learning outcome
• ผูเรียนเชาใจความหมาย ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีใน
งานบริการ
ทัศนคติตอตนเอง ผูอื่น และสถานการณตางๆ
Learning outcome
• เขาใจความสําคัญเรื่องทัศนคติที่มีตอ
เอง ทีส่ งผลกระทบกับการกระทําของ
ตนเอง และตอผูอื่น
• เรียนรูวิธีปรับทัศนคติในสถานการณ
ตางๆ
บุคลิกภาพภายในและภายนอก ทีม่ ีความสําคัญ
ตอตนเอง ความสัมพันธกับผูอื่นและหนาทีก่ าร
งาน ภาษากาย ภาษาพูด
Learning outcome
• ผูเรียนเขาใจถึงความสําคัญและผลของ

2

3

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

บรรยาย
Group Discussion
Feedback
สรุป

3

บรรยาย ถาม-ตอบ

3

บรรยาย ถาม-ตอบ

สื่อการสอน

ผูสอน

(ระบุลําดับ)
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4

5

6

การที่มบี ุคลิกภาพภายใน ภายนอก ที่
สงผลตอการบริการ และความสัมพันธ
กับผูอ นื่
การรูจ ักตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
(Enneagram)
Learning outcome
• เขาใจสาระสําคัญของการรูจ ักตนเอง
และผูอื่น
• รูจุดออน และจุดแข็ง เพื่อพัฒนา
ตนเอง
• สามารถรูวิธีการมีปฏิสัมพันธและ
สื่อสารกับคนลักษณอื่นได
สมบัตผิ ูดี ที่มาของสมบัติผูดี สมบัตผิ ูดีกบั สังคม
ปจจุบัน
Learning outcome
• สรุปสาระสําคัญ และนําเสนอการ
นําไปใช
• คูมือการปฏิบัติที่ดีของผูมมี ารยาท ที่
ผูเรียนนําเสนอ
ภาษากาย สีหนา ทาทาง สายตา กริยาบริการ
Learning outcome
• เขาใจความสําคัญของการใชภาษากาย
และเลือกใชไดอยางเหมาะสม

3

บรรยาย
ทําแบบทดสอบเพือ่ วิเคราะห
ตนเอง
อภิปรายกลุม

3

บรรยาย
Workshop สังคมปจจุบันกับ
มารยาทที่ดี
นําเสนอ
อภิปราย
สรุป

3

บรรยาย
Workshop
Feedback
สรุป
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7

8

9

10

ภาษาพูด คําพูด น้ําเสียง
Learning outcome
• ใชภาษาพูด การออกเสียง น้ําเสียง ได
เหมาะกับกาลเทศะ
การเขาสังคม ฝกภาษากาย การแสดงออกใน
สังคม มารยาทสังคม พื้นทีส่ าธารณะ และการ
เคารพสิทธิผูอื่น บทสนทนา การทักทาย กาละ
เทศะ
Learning outcome
• เรียนรูมารยาทบนโตะอาหาร
ภาษาที่ใชในการสนทนกับผูอื่น
หลักการเลือกสรรการแตงกาย เสื้อผา ผม
แตงหนา เครื่องประดับ ใหสงเสริมตัวเอง และ
กาลเทศะ
Learning outcome
• รูจักรูปราง รูปหนาตนเอง เพื่อเลือก
ทรงผม เสื้อผาที่เหมาะกับตนเอง ตาม
กาลเทศะ
การรับประทานอาหารแบบตะวันตก และการ
รับประทาน coffee break
• เรียนรูการใชอปุ กรณบนโตะอาหาร
และ coffee break

3

บรรยาย
Workshop: role play
Feedback
สรุป

3

บรรยาย
Work shop
Feedback
สรุป

3

บรรยาย กิจกรรมกลุม หรือ
อภิปราย

3

Workshop
Feedback
สรุป
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11

12

13

วัฒนธรรม คืออะไร วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
องคกร วัฒนธรรมสากล (Time and Space)
ทักทาย ลําดับการแนะนําเพื่อน ผูใหญ ผูห ญิง
ผูชาย ใหรูจกั กัน
Learning outcome
• อธิบายไดถึงความสําคัญ และปจจัยที่
จะสงผลกระทบตอการใหบริการ เมื่อ
มีการนําเทคโนโลยีเขามาบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
เกรงใจ น้ําใจ การปฏิเสธอยางนุมนวล
Learning outcome
• สามารถประเมินสถานการณการ และ
บอกแนวโนสมแขงขันได วาการ
บริหารความสัมพันธลูกคา ตอง
เตรียมการอยางไร
นําเสนองานเรื่อง portfolio สวนตัว ในเรื่อง
การเลือกเสือ้ ผา ทรงผม เครือ่ งประดับที่เหมาะ
กับตนเอง
Learning outcome
• อธิบายหลักการเลือกเสื้อผา ที่
สอดคลองกับรูปรางตัวเอง ทรงผมที่
เหมาะสมกับรูปหนา รวมถึงกาลเทศะ
ของเสือ้ ผา ทรงผม ที่เลือกใน

3

บรรยาย
workshop
feedback
สรุป

3

บรรยาย ถาม-ตอบ
นําเสนอ

3

นําเสนองาน
feedback
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สถานการณตางๆ ไดถูกหลักการและ
เหตุผล
14

15

นําเสนองาน “บุคลิภาพเพื่อการบริการ” ใน
สวนที่ตนเองตองปรับปรุง จากผลการวิเคราะห
Enneagram ตามลักษณของตนเอง
Learning outcome
• อธิบายไดวาการประเมินและติดตาม
ผล นํามาปรับปรุงดานใดของธุรกิจ
สรุป และเสนอแนะ วิเคราะหเสื้อผา ทรงผมให
เพื่อในคลาส รวมถึงทบทวนมารยาทสังคมใน
บริบทปจจุบันที่ตางไปจากสมบัติผูดที ี่เขียนไว
นานแลว

3

นําเสนองาน
feedback

3

discussion
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

ดานคุณธรรม จริยธรรม

2

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปญญา
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปญญา
4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนนที่ไดจากการ
2.ดานความรู
สอบขอเขียนปลายภาค
3.ดานทักษะทางปญญา เรียน

3

4

ตรวจสอบรายชื่อเมื่อ
เขาชั้นเรียนทันเวลา
การสงงานที่ถกู ตอง
สมบูรณและตรงเวลา
สังเกตจากพฤติกรรม
และการแตงกายใน
หองเรียน
คะแนนที่ไดจากการ
สอบขอเขียนกลางภาค
เรียน
การนําเสนอผลงาน
รายงานกลุม รายงาน
เดี่ยว กรณีศึกษา
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
สังเกตจากพฤติกรรม
และการแตงกายใน
หองเรียน

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
ทุกสัปดาห
ไมคิดคะแนน

8

30 %

15

30 %

16

40 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
การบริหารความสัมพันธลกู คา
เอกสารและขอมูลสําคัญ
เอกสารจากวิทยากรคูความรวมมือจากทรู คอรปเปอรเรชั่น
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารและงานวิจัยคนควาเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุม ระหวางผูส อนและผูเ รียน
 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเ รียน
 แบบประเมินผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
 ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
 แลกเปลี่ยนเรียนรูกบั ผูส อนในรายวิชาเดียวกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 การทวนสอบจากคะแนนสอบ
 การตรวจรายงานที่เสร็จสิ้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
 เปลี่ยนหรือสลับ อาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั ปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยและหรือผูเ ชี่ยวชาญ
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