มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถานบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศูนยสุพรรณบุรี/หลักสูตรการออกแบบงานแสดง
และนิทรรศการ/โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา
3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
Conference and Convention Management
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือก ระดับปริญญาตรี
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยวรรณิกา เกิดบาง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2555 นักศึกษาชั้นปที่ 3 รหัส 53
6. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
10 พฤษภาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
• เพื่อศึกษาถึงการวางแผน และการบริหารจัดการงานประชุมสัมมนา
• เพื่อศึกษาถึงความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีตา ง ๆ ที่ใชเพื่อการบริหารจัดการ
• เพื่อศึกษาและเขาใจระบบการบริหารงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ และสามารถ
วิเคราะหแกปญ
 หา สรางแนวทางปฏิบัติในอนาคตได
• เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในสถานการณจริงและเปนประโยชนตอ
การวางแผน และการบริหารงานตางๆได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• เพื่อความรูความเขาใจถึงการวางแผน และการบริหารงานประชุมสัมมนา
• เพื่อความรูความเขาใจถึงความหมาย ความสําคัญ และเทคนิควิธีตาง ๆ ในการวางแผนการ
ดําเนินงาน
• เพื่อความรูความเขาใจแนวคิดในการวางแผน การบริหารงาน และสามารถวิเคราะห
แกปญหา สรางแนวทางปฏิบัติในอนาคตได
• เพื่อความรูความเขาใจบทบาทและหนาทีข่ องผูบริหารงานในแบบองครวม
• เพื่อสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในสถานการณจริงและเปนประโยชนตอ
การวางแผน และการบริหารงานประชุมสัมมนา และงานนิทรรศการได
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงความหมายและคําจํากัดความ ของการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ประเภทของการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ ความเกี่ยวของกับธุรกิจอื่นๆ สิ่งจําเปนพืน้ ฐานและ
ปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการ
บริหารการประชุม สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินคา การบริหารราคา การสรางความพอใจให
ผูใชบริการ
และกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูใชบริการตอการพัฒนาธุรกิจแบบใหม
การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

ฝกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 3
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคาํ ปรึกษาในชัว่ โมงเรียน
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
3.3 มีการประชุมและใหคําปรึกษาในการดําเนินโครงการ ไอเดียสุพรรณของขวัญวันแมอยาง
นอย 5 สัปดาห กอนวันจัดงาน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการ
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน ไมสรางปญหาตอองคกร ชุมชน
สถานประกอบการ ผูวาจาง เพื่อนรวมงาน และสิ่งแวดลอม
1.1.2 เคารพกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการประชุมสัมมนาและจัด
นิทรรศการ
1.1.3 มีความเปนผูนําในการบริหารจัดการในงานที่รับผิดชอบ
1.2 วิธีสอน
1.2.1 บรรยายเนื้อหาในแตละบทเรียน พรอมยกตัวอยางธุรกิจที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
แตละบทเรียน
1.2.2 กําหนดใหนักศึกษาเปนผูประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับรายวิชา โดย
กําหนดหัวขอตามบทเรียนใหนักศึกษาเขาใจทฤษฎี แนวปฏิบัติ
1.2.3 อภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญ เพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในมุมมอง
ของตน และสรางกรณีศึกษาใหนกั ศึกษาไดทดลองทํางานแกปญหาเฉพาะหนาได เปนการสะสม
ประสบการณ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง
ถูกตองและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสมและสรางสรรค
1.3.3 ประเมินผลจากการสอบ การตอบคําถาม รายงานและใบงานที่มอบหมาย
1.3.4. ประเมินจากความสําเร็จของผลงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.5 ประเมินการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นๆ หรือการประสานงาน
กับหนวยงานอื่น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตอ งไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดานงานประชุมสัมมนา การแบงขนาดและประเภทของงาน
ประชุมสัมมนา วิธีบริหารจัดการทรัพยากร ความเชื่อมโยงของงานประชุมสัมมนากับธุรกิจอื่นๆที่
เกี่ ย วข อง ปจจั ย ในการพิ จารณาเลื อกสถานที่จัด งาน รวมถึงการวางแผนรายละเอี ยดตางๆในการ
ดําเนินงาน วิธีการดําเนินงานและการประสานงานกับฝายตางๆในการจัดการประชุมสัมมนา
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายเนื้อหาในบทเรียนพรอมยกตัวอยางประกอบ
2.2.2 อภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญในหองเรียน ลักษณะของการประชุมสัมมนา
แตละประเภท
2.2.3 การทํางานกลุมและงานเดี่ยว
2.2.4 วิเคราะหกรณีศกึ ษาตามหัวขอที่กําหนดให
2.2.5 จัดโครงการไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม
2.3 วิธีประเมินผล
2.3.1 ทดสอบปลายภาคเนนการประยุกตใชทฤษฎีใหเขากับสถานการณตางๆ
2.3.2 ประเมินผลจากงานที่นกั ศึกษาสง แบบฝกหัดและรายงาน
2.3.3 ประเมินผลจากการทํางานรวมกัน ละการแกปญหาเฉพาะหนาไดถูกตอง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
พัฒนาในการวิเคราะหสถานการณปจ จุบนั เพื่อสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ ให
เปนผูประกอบการที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ทันตอสถานการณปจจุบันเพื่อสรางโอกาสใหกับธุรกิจของ
ตนเองได
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 วิเคราะห ศึกษาองคกรธุรกิจที่มีการดําเนินงานจริง สถานการณจริง วิเคราะหการ
ดําเนินงานขององคกรนั้นๆและสรุปเปนรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบปลายภาคโดยเนนการคิดวิเคราะหสถานการณที่สามารถเกิดขึ้นจริง
3.3.2 พิจารณาจากการอธิปรายกลุมเล็กและกลุมใหญ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1 ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.2 ทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานที่เปนทีม
4.1.3 ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวน
ทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จักกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายกลุมและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
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4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด
4.3.2 ประเมินผลการรายงานที่นักศึกษานําเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลที่กําหนดให
5.1.2 พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน โดยจัดทําเปนรายงาน
และนําเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนกั ศึกษาสืบคนดวยตนเองทางเว็ปไซต นําขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
5.2.2 นําเสนอผลการศึกษาขอมูล พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หลังจากฟงการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาของเพือ่ รวมชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียนและการนําเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายรายวิชา
บทที่ 1 ความหมายและคําจํากัดความของ
การประชุ ม สั ม มนาและการจั ด
นิทรรศการความหมายและคําจํากัด
ความ ของการประชุมสัมมนาและ
การจัดนิทรรศการ
2
บทที่ 2 ประเภทของการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการ
บทที่ 3 ความเกี่ยวของกับธุรกิจอื่นๆ สิ่งจําเปน
พื้นฐานและปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินการ
ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการสอน/
สื่อการสอน
นําเขาสูบทเรียน พูดถึง
บุคลิกภาพการเขาชั้นเรียน

ผูสอน
อ.วรรณิกา

ถาม ตอบ

3

3

บทที่ 4 การเตรียมการและการบริหารการ
ประชุม สัมมนา
บทที่ 5 การเตรียมการและการบริหารงาน
นิทรรศการ

3

4

บทที่ 6 การเตรียมแผนปฏิบัติการสําหรับงาน
ที่กําหนดขึ้นตามหัวขอการบริหารราคา และ
การสรางความพอใจใหผูใชบริการ
บทที่ 7 กระบวนการสรางความสัมพันธ
ระหวางผูใชบริการตอการพัฒนาธุรกิจแบบ
ใหม

3

นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่องความคิด อ.วรรณิกา
สรางสรรค กับการบูรณาการใน
รายวิชาบรรยายเนื้อหาใน
บทเรียน
กิจกรรมที่1จัดกลุมนักศึกษา
มอบหมายงานใหนักศึกษา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
อ.วรรณิกา
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงาน
ใหนักศึกษารายกลุมและงานเดี่ยว
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
อ.วรรณิกา
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงาน
ใหนักศึกษารายกลุมและงานเดี่ยว
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
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5

บทที่ 8 กระบวนการสรางความสัมพันธ
ระหวางผูใชบริการตอการพัฒนาธุรกิจแบบ
ใหม
บทที่ 9 การตลาดในธุรกิจการจัด
ประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

3

6

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม2555

3

7

นําเสนอ โครงการไอเดียสุพรรณของขวัญ
วันแม2555

3

9

องคประกอบในการจัดสัมมนา
• ดานเนื้อหา
• ดานบุคลากร
• ดานสถานที่และอุปกรณ
• ดานงบประมาณ

3

10

กิจกรรมที่ 3 งานแถลงขาวกิจกรรม
ไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม2555

3

นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
จัดกลุมนักศึกษามอบหมายงาน
ใหนักศึกษารายกลุมและงานเดี่ยว
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
กิจกรรมที่ 2 การวางแผนกลยุทธ
ในการจัดงานสัมมนาในกิจกรรม
ไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม
แบงกลุมเพื่อระดมสมองวางแผน
และกําหนดกิจกรรม
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
จรรยาบรรณของนักออกแบบ
นําเสนอโครงการแตละกลุม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปแนวคิด ตอบขอซักถาม
นําเขาสูบทเรียน พูดเรื่อง
ความคิดสรางสรรค กับการบูรณา
การในรายวิชา
ฝกปฏิบัติการออกแบบ
งานสัมมนา การรางเอกสารตางๆ
ในการประสานงานกับหนวยงาน
อื่นใหมาเขารวมโครงการ
กิจกรรมที่ 3
ดําเนินงานในแตละฝาย
จัดงานสัมมนาโดยเชิญวิทยากร/
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและ
กําหนดกฎกติกาในการประกวด
โฆษณาประชาสัมพันธ

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา

อ.วรรณิกา
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อ.วรรณิกา
กิจกรรมที่ 4
ดําเนินงานจัดงานการตัดสิน
การประกวดผลงานรอบคัดเลือก
โดยเชิญกรรมการ/ผูเชี่ยวชาญมา
ในการคัดเลือกผลงาน
ประกาศผลและวาง
แผนการจัดงานรอบตัดสิน
สรุปและอภิปรายผล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อ.วรรณิกา
กิจกรรมที่ 5 ดําเนินงานจัดงาน
กิจกรรมไอเดียสุพรรณของขวัญ
วันแม2554 รอบชิงชนะเลิศ โดย
เชิญกรรมการ/ผูเชี่ยวชาญมาใน
การคัดเลือกผลงาน
ประกาศผลมอบรางวัล
ประเมินผล
จัดทํารูปเลมรายงาน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ.วรรณิกา

11

กิจกรรมที่ 4 การตัดสินการประกวดรอบ
คัดเลือก ในกิจกรรมไอเดียสุพรรณของขวัญ
วันแม2554

3

12

กิจกรรมที่ 5 งานการตัดสินผลงานกการ
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในกิจกรรมไอเดีย
สุพรรณของขวัญวันแม2554

3

13

สรุปขอดีขอเสีย ปญหาอุปสรรค และวิธีการ
แกไข ในกิจกรรม ไอเดียสุพรรณของขวัญ
วันแม2554
จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัล
ในกิจกรรมไอเดียสุพรรณของขวัญ วันแม
2555

3

3

วางแผน และออกแบบพรอม
ติดตั้ง นิทรรศการเผยแพรผลงาน
ที่ไดรับรางวัลในกิจกรรมไอเดีย
สุพรรณของขวัญ วันแม2555

อ.วรรณิกา

สอบปลายภาค

3

ทบทวนบทเรียน / สอบทฤษฏี
ปลายภาค

อ.วรรณิกา

14

15

การวัดผล
1.คะแนนระหวางภาคเรียน
1.1 จิตพิสัย
1.2 กระบวนการจัดงานสัมมนา
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

80 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

10

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
1.3 ความสําเร็จของงาน
2.สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระดับคะแนนA
ระดับคะแนน B 
ระดับคะแนนB
ระดับคะแนน C 
ระดับคะแนน C
ระดับคะแนน D 
ระดับคะแนน D
ระดับคะแนน E

10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ต่ํากวารอยละ

90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
50
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตําราหลัก
สมิต สัชฌุกร. เทคนิคการจัดประชุม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สนพ.สายธาร, 2547.
สมิต สัชฌุกร.การประชุมที่เกิดประสิทธิผล. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สนพ.สายธาร, 2547.
Thomas. N. and Reek, H. (2005) The strategy and Tactics of Pricing. Se-Education.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดองคประกอบการออกแบบ จัดทําโดยนักศึกษา โดย
มีกิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
‐ แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
‐ การสนทนาระหวางผูสอน และ ผูเรียน
‐ สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีดังนี้
‐ การทดสอบผลประเมินการเรียนรู
‐ ผลการสอบ
‐ สังเกตการณสอน จากผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากประเมินการสอน (ขอ 2 ) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรม และหาขอมูลเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงการสอนดังนี้
‐ การทําวิจยั ในชั้นเรียน
4. การตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามจากผลงานของนักศึกษาในระหวางภาคเรียน
มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยวิธีการใหคะแนน
ผลงาน และ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวน และการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
‐ มีการปรับปรุงรายวิชา ตามขอเสนอแนะ และความเหมาะสม
‐ ใหผูเขารวมการสัมมนาจากภายนอกเปนผูประเมิน และวิจารณเสนอความคิดเห็น ในการ
ดําเนินงาน เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดเรียนรู และมีแนวคิดที่แตกตาง และเหมาะสมกับสถานการณ
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6. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดองคประกอบการออกแบบ จัดทําโดยนักศึกษา โดย
มีกิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
‐ แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
‐ การสนทนาระหวางผูสอน และ ผูเรียน
‐ สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในการดําเนินงาน
7. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีดังนี้
‐ การทดสอบผลประเมินการเรียนรู
‐ ผลการสอบ
‐ สังเกตการณสอน จากผลงานของนักศึกษา
8. การปรับปรุงการสอน
หลังจากประเมินการสอน (ขอ 2 ) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรม และหาขอมูลเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงการสอนดังนี้
‐ การทําวิจยั ในชั้นเรียน
9. การตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามจากผลงานของนักศึกษาในระหวางภาคเรียน
มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยวิธีการใหคะแนน
ผลงาน และ คะแนนพฤติกรรม
10. การดําเนินการทบทวน และการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
‐ มีการปรับปรุงรายวิชา ตามขอเสนอแนะ และความเหมาะสม
‐ เปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู และมีแนวคิดที่แตกตาง และเหมาะสมกับ
สถานการณ

