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รายละเอียดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมลูโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 3213004 การจดัการประชุม สัมมนา การทองเทีย่ว และการจัดนิทรรศการ 
2. จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต ( 3 (2-2-5)) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยนาถวุทธิ์  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
5. ภาคการศกึษา/ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ชั้นปที่ 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
 ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 
 ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

1 มิถุนายน 2559 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
     1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญของธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการนํา
เที่ยวเพื่อเปนรางวัลตออุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย 
     1.2 เพื่อใหนักศึกษาทราบข้ันตอนในการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการจัดนําเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล 
     1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผน การดําเนินงาน และประสานงานกับหนวยงานตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพ 
     1.4 เพื่อใหนักศึกษาทราบเทคนิค และการแกปญหาเฉพาะหนาในการจัดประชุม นิทรรศการ 
และการจัดนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู และการใชในทางปฏิบัติไดจริงในการดําเนินงานดานการจัด
ประชุม นิทรรศการ และการจัดนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และสามารถนําหลักการทางการปฏิบัติที่ได
ไปใชอยางถูกตองตอไปในการทํางานในอนาคต รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนประสบการณความรู
จริงจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ และประสบการณที่ด ีทั้งนี้อีกทางหนึ่งคือการที่นักศึกษาได
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการเรียนรูในชั้นเรียน  
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
ประเภทและรูปแบบของการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการในประเทศและตางประเทศ ปจจัยที่
เกื้อหนุนสงผลตอการจัดประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การดําเนินงานและการบริหารการ
ประชุมและการจัดนิทรรศการ การสรางความพอใจใหผูใชบริการ เทคนิคการประสานงานและการ
เสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 
กับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ   
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏบิัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศกึษาดวยตนเอง 

บรรยาย  
30 ช่ัวโมง 

(2 ชม. * 15 สัปดาห) 

สอนเสริม ตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ  
30 ช่ัวโมง 

(2 ชม. * 15 สัปดาห) 

การศึกษาดวยตนเอง  
75 ช่ัวโมง 

(3 ชม. * 15 สัปดาห) 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของนักศกึษา

เพิ่มเตมิ (ไมจํากดัชั่วโมง) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 • มีพฤติกรรมการแสดงออกทางกิริยาและวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
          • มีวินัยตอการเรียน สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด 

       • รับฟงการแสดงความคิดเหน็ของเพื่อนในชั้นเรียน 
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1.2 วิธีการสอน 
 • ใชการสอนแบบส่ือสารสองทาง โดยเปดโอกาสใหนักศกึษาถามตอบและรวมแสดงความ

คิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการประชุมและการตลาด 
      • อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยางทีด่ี ใหความสําคญัตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินยัเร่ือง

เวลา การเปดโอกาสใหนกัศึกษารวมแสดงความคิดเห็นและรวมรับฟงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
      • อาจารยปฏิบตัิการสอนโดยใหนักศกึษาเปนศนูยกลาง รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและ

สนับสนุนความคิดของนักศึกษา โดยใหแรงสนับสนนุในการตอบคําถาม และเปดโอกาสใหศึกษา
คนควาดวยตนเอง 

1.3 วิธีการประเมินผล 
 • ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
      • ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมที่มอบหมายให 
      • ประเมินผลจากโครงงานที่ถกูบูรณาการจากความรูและความเขาใจในบทเรียน โดยให

นักศึกษานําเสนอโครงงานหนาชัน้เรียน 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 • ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประชุมในรูปแบบตางๆ การจัดนิทรรศการและการนําเที่ยว

เพื่อเปนรางวัล 
      • ความรูเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการในการดําเนินงานอยางมี

ข้ันตอนที่เหมาะสม 
2.2 วิธีการสอน 
 • ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การบรรยายรวมกับการส่ือสารสองทาง 

การศึกษาจากกรณีตัวอยาง และการลงมือปฏิบัติ รวมทัง้การจัดทําโครงงานแบบบูรณาการ 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
      • การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค 
      • การรวมกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย และการทําโครงงานที่บูรณาการจากความรูความ

เขาใจดานทฤษฎีเพื่อนําเสนอหนาชัน้เรียน 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 
 • สามารถนําความรูทางดานการจัดประชุมฯมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
      • สามารถนําประสบการณในการจัดทําโครงงานมาประยุกตใชในการทํางานในอนาคตไดอยางเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 
 • การบรรยาย สลับกบัการแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใหนักศกึษาคนควาและสืบคน

ขอมูล กอนถึงวันบรรยาย 
      • มอบหมายงานใหไปปฏิบตัิจริง 
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3.3 วิธีการประเมินผล 
      • การตอบปญหาและการแสดงความคิดเหน็ในชัน้เรียน 
      • การทําโครงงาน และนําเสนอหนาชัน้ 
      • การสอบกลางภาค และการสอบขอเขียนปลายภาค  

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา 
 • มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทัง้รายบุคคลและงานกลุม 
      • สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
      • มีพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดเหน็ในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม 
4.2 วิธีการสอน 
 • มอบหมายงานรายบุคคลและกลุม เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูความรับผิดชอบในการทํางาน

ที่หลากหลาย 
      • ใหลงมือปฏิบัตงิานจริง 
4.3 วิธีการประเมินผล 
  • ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
      • ประเมินความรับผิดชอบจากงานมอบหมายรายบุคคลและกลุม 
      • ใหนกัศึกษาประเมินตนเอง ทั้งดานความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความรับผิดชอบ

ตองาน 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 • สามารถใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 
      • สามารถคนควาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนต็ เพื่อจัดทํารายงานและงานมอบหมายได 
5.2 วิธีการสอน 
 • ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อประกอบการสอนในชัน้เรียน 
       • การมอบหมายงานที่ตองการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       • มอบหมายงานในรูปของโครงงานเพื่อนําไปปฏิบัติจริง และนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจา 
ประกอบส่ือ และโสตทัศนูปกรณ 
5.3 วิธีการประเมินผล 
 • ประเมินผลการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากงานมอบหมายรายบคุคลและกลุม 
       • ประเมินทักษะการใชส่ือและการวิเคราะหจากโครงงานทีน่ําเสนอหนาชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

1  แนะนําการเรียนการ
สอน และการ
ประเมินผลความหมาย
และความสําคัญของ
การจัดการประชุม 
นันทนาการ และการนํา
เที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. อธิบายเคาโครงการสอนใหทราบใน
เร่ืองการเขาเรียนทดสอบและงานที่ไดรับ
มอบหมายใหทํา 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

2  ประเภทและรูปแบบการ
จัดประชุมและงาน
นิทรรศการ 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 
     3. ทําแบบฝกหัด 
 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

3 การจัดการทองเที่ยว
เพื่อเปนรางวัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 
     3. ทําแบบฝกหัด 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

4 
 
 
 
 

องคกรที่เก่ียวกับธุรกิจ 
MICE ในประเทศและ 
ตางประเทศ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 
     3. มอบหมายใหนักศึกษาไปสอบคน
เพิ่มเติม 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

5 การวางแผนการ
ดําเนินงาน 
   - การวางแผนการ
ดําเนินงานการจัดประชุม 
สัมมนาและนิทรรศการ 
   - การวางแผนการ
ควบคุมทางการเงินและ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 
     3. ทําแบบฝกหัด 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 
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การบริหารความเส่ียง 
   - การคํานวนคาใชจาย
และการกําหนดราคา 

6 การวางแผนการตลาด 
   - การวางแผนการตลาด
การจัดประชุมสัมมนาและ
นิทรรศการ 
   - การวางแผนการตลาด
การจัดนําเท่ียวเพ่ือเปน
รางวัล 
   - การเลือกชองทางการจัด
จําหนาย 
   - การสงเสริมการตลาด 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถาม และแสดงความคิดเห็น           
     3. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมลอง
เขียนแผนการตลาดโดยจับฉลากโจทยปญหา 
     4. มอบหมายใหนักศึกษาทบทวนความรู
กอนสอบ 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

   Midterm Examination  
7 การเลือกสถานที่ ส่ิง

อํานวยความสะดวก
และอุปกรณสําหรับการ
จัดงาน 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 
      2. ทําแบบฝกหัด 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 
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ศึกษาดูงาน ณ 
โรงแรมในเขต
ตางจังหวัดและ
แหลงทองเท่ียว
ตามท่ีกาํหนด 

  ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม และ MICE 
Destination ของประเทศไทย 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

9 ขั้นตอนการจัดรายการ
นําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

      10 ปจจัยทีท่ําใหตลาด 
MICE เจริญเติบโต การ 
สนับสนุน MICE ของ
รัฐบาล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง 
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถาม และแสดงความคิดเห็น 
     3. มอบหมายใหนักศึกษาคนควางานวิจัย
ที่มาเก่ียวของ 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

11  ธุรกิจ MICE ที่เก่ียวของ
กับการทองเที่ยวของ
ไทย และตางประเทศ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง 
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 
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นักศึกษาซักถาม และแสดงความคิดเห็น 
     3. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมระดม
ความคิด 

12 เทคนิคการใหบริการ
นักทองเที่ยวเก่ียวกับ 
MICE 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนักศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 
     3. มอบหมายใหนักศึกษาสืบคนเพิ่มเติม
เพื่อนําเสนอหนาช้ัน 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

13 สถานการณ MICE ใน
ประเทศไทย และตลาด 
MICE ของประเทศ
คูแขง 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง 
ประกอบการอธิบาย 
     2. ซักถามนกัศึกษาและเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 
     3. ใหนักศึกษานําเสนอรายงานที่
มอบหมายหนาช้ันเรียน 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

14 นําเสนอโครงงาน 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. นักศึกษานําเสนอโครงงานหนาหอง 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

      15 สรุปผลโครงงานที่ได
ดําเนินงาน 

 
4 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1. สรุปผลโครงงานของนักศึกษา 
     2. ทบทวนและสรุปเนื้อหาการเรียน เพื่อ
เตรียมตัวสอบ 

ทบทวนและสรุป 

อาจารย
นาถวุทธิ์  
ปาลกะวงศ 
ณ อยุธยา 

  

Final Examination 
*หมายเหตุ : มีการศึกษาดูงานในโรงแรมตางจังหวัด กําหนดการ วัน และ เวลา จะแจงให 
                 ทราบอีกคร้ังตามความเหมาะสม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการ 
เรียนรู* 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 1.2, 2.3, 3.1 
1.2, 2.3, 3.1, 5.1  

- ทดสอบกลางภาค 
- ทดสอบปลายภาค 

8,  
17 

20% 
30% 

2 2.1, 2.2 
3.1, 3.2  
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 

- สอบปฏิบัติ และทดสอบยอย 
- ตรวจผลงานการนําเสนอ และ
การถาม - ตอบในชัน้เรียน 

ตลอด 
ภาคเรียน 

40% 

3 1.1, 1.3 
2.1,3.1 
4.1, 5.1 

 

- การมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็ในชัน้เรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

10% 

 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตาํราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรวบรวมโดย อาจารยนาถวุทธิ์  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
2. เอกสารและขอมูลสาํคัญ 

- Introduction to MICE Industry : Thailand Convention and Exhibition Bureau 
- การจัดการธุรกิจทองเทีย่วเพื่อเปนรางวัล, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - Festival and Special Event Management, Allen J., O’Toole W., McDonnel I. & 

Harris R., John Wiley & Sons Australia Ltd., 2002 
       -  Meetings and Conventions Management, Marguerite L. Weirich, Delmar 
Publishers Inc., 1992 
       -  Planning successful meetings and events, Ann J. Boehme, an imprint of AMA 
Publications. 1999 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีโ้ดยจัดกจิกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเหน็จาก
นักศึกษาไดดังนี ้

 - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยทุธ ดังนี ้
 - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
 - ผลการเรียนของนักศกึษา 
 - การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในและนอกชัน้เรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดดังนี ้

 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ 
   ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศกึษา  
   โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี ้
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

    ตามขอ 4 
 - เปล่ียนสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงเพื่อให    

   นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตความรูนีก้ับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย 
        หรือผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการตางๆ  
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