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รายวิชาน้ีเปนสวนหน่ึงของหลกัสตูรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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สารบญั 

 

หมวดท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป        [คลิกพิมพ]  

หมวดท่ี  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค      [คลิกพิมพ]  

หมวดท่ี  3 ลักษณะและการดําเนินการ      [คลิกพิมพ]  

หมวดท่ี  4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา    [คลิกพิมพ]  

หมวดท่ี  5 แผนการสอนและการประเมินผล     [คลิกพิมพ]  

หมวดท่ี  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    [คลิกพิมพ]  

หมวดท่ี  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  [คลิกพิมพ]  
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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควชิา    :  วทิยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  :  3433319  การโฆษณาและสงเสริมการขาย  

2. จํานวนหนวยกิต  :   3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

บริหารธุรกิจบณัฑิต   กลุ่มวชิาเอกการตลาด 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ       

  โทร .  089-996-9754   E-mail.  Gronravit338960@gmail.com 

 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 

  1)  อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ            

  โทร . 089-996-9754     E-mail.  Gronravit338960@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 2/2557 ช้ันปท่ี  2   

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  หลักการตลาด 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   4  ตุลาคม  2558 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :  เพ่ือนําเสนอความรูเก่ียวกับการโฆษณาและการสงเสริมการ

ขาย ซ่ึงประกอบดวย ความสําคัญของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา ความจําเปนในการใชการ

โฆษณา หลักการคิดคาใชจายในการโฆษณา ตําแหนงผลิตภัณฑ  การรณรงคการสรางสรรคงาน
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โฆษณา เทคนิคการนําเสนอการโฆษณา วิธีการเลือกจุดขาย สวนประสมการ สรางสรรค  หลักการ

โฆษณาใหไดผลและกลวิธีในการโฆษณา ข้ันตอนการผลิตสื่ออ การสงเสริมการขาย ดวยกิจกรรมตาง 

ๆ จริยธรรมของนักโฆษณา อีกท้ังกรณีศึกษาและกรณีตัวอยางประกอบในเนื้อหาวิชา เพ่ือให  

นักศึกษาเขาใจบริบทของการโฆษณาและการสงเสริมการขายในภาพรวมอยางแทจริง  

 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :   

จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณทางการตลาด ท่ีไดเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 

ทําใหสินคาและ บริการออกสูตลาดท่ีมีคุณสมบัติคลายคลึงกัน นักการตลาดจึงตองใชเทคนิคในการ

โฆษณาและการสงเสริมการขาย เขาชวยใหสินคาขายไดและสามารถครองใจผูบริโภค จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีนักการตลาดจะตองมีความเขาใจถึง ความสําคัญ ความหมาย แนวคิด ข้ันตอนและ

กระบวนการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ทําใหการโฆษณาและ การสงเสริมการขายเปนสวนหนึ่ง

ของการตลาดมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร การโฆษณาและการ สงเสริมการขาย

จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาเทคนิคการบริหารสําหรับผูบริหารการขายประสบผลสําเร็จ

ตามท่ีมุงหวงั  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา   

ความสําคัญของการโฆษณาและการสงเสริมการขาย บทบาทของการตลาดศึกษาพฤติกรรม

ของกลุมเปาหมาย เพ่ือกําหนดแผนงานและกลยุทธการทําโฆษณาและการสงเสริมการขาย การ

รณรงคสรางสรรคการวางแผนเก่ียวกับการ ใชสื่อกําหนดวัตถุประสงค  งบประมาณและการ

ประเมินผลการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ศึกษาถึงผูมีหนาท่ีรับผิดชอบงานโฆษณาและสงเสริม

การขายตอสังคมตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 

(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

45  ไม่มี 6 ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล    

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งทาํงาน ตารางสอนเวลาวา่ง                 

ในแต่ละสปัดาห์ 

- อาจารยป์ระจาํวชิาจดัเวลาใหค้าํปรึกษาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน

(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

     ใหอธิบายการพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซ่ึงตองสอดคลองกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามท่ีกําหนด (ปรับตารางเปนหนาขวางได) 

     ใหระบุ   - จาก curriculum Mapping ท่ีกําหนดหรือเลือกไว มาวางไวหนามาตรฐานผลการเรียนรูใหตรงกัน เชน 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ

ต่อตนเองและสงัคม 

3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม 

สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

และลาํดบัความสาํคญั 

4) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์

5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

ขององคก์รและสังคม 

1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งสอดแทรกใน

เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ใหน้กัศึกษาร่วมอภิปรายแนว

ปฏิบติัท่ีดี  และเหมาะสม 

2) อภิปรายกลุ่ม 

3) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการนาํเสนอ 

 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน

ชั้นเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การ

ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรง

เวลา 

3) ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

4) ประเมินผลการนาํเสนอรายงานท่ี

มอบหมาย 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการ

ใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์ร และสังคม 

มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

-กระบวนการโฆษณาและการสงเสริมการขายท้ังหมด  

-ยุทธวิธีในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  

-ข้ันตอนการผลิตสื่อโฆษณา  

-สื่อการโฆษณาประเภทตาง ๆ  

 

-เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

-การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห  ถาม -

ตอบ ในชั้นเรียน  

-นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมและจัดทําเปนรายงาน ตลอดจน

สรางสรรคในการโฆษณานําเสนอในชั้นเรียน  

   

-ประเมินผลการสอบ การประเมินผลจากกรณีศึกษา

และรายงานการสรางสรรคสื่อโฆษณาท่ีไดรับ

มอบหมาย  

-ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน  

 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

-ความสามารถในการวางแผน ข้ันตอน 

กระบวนการ วิเคราะหแนวคิดในการโฆษณาและ

การสงเสริมการขาย ท่ีอางอิงหลักการและทฤษฎี

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมี

หลักฐานและกรณีศึกษาเพ่ือการอางอิง  

 

 

-ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึกษาไวแลว 

โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ รวมการคนควาจาก 

ฐานขอมูล  

-เชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหรือ

หนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให

ขอเสนอแนะ และ แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน  

 

-ประเมินผลการสอบ และสังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน  

-ดูจากการนําเสนอรายงานการสรางสรรคสื่อโฆษณา

และการสงเสริมการขาย การมีสวนรวมในการเสนอ

ขอคิดเห็น ในชั้นเรียน  
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 

รับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

-มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุม และ

สมาชิกท่ีดีโดยใหทุกคนตองแสดงความคิดเห็นพรอม

เหตุผล ประกอบในความคิดเห็นนั้น ๆ  

-ใหนักศึกษาทํางานกลุมในลักษณะของการทํางานเปนทีม  

 

 

 

 

-ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานท่ีทําเปน

กลุม  

 

 

 

 

 

 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

-รายงานท่ีมอบหมายจะมีสวนท่ีตองใชทักษะ ความ

คิดเห็น เหตุผลประกอบในการวิเคราะห  พรอมท้ัง

สามารถ สื่อสารการนําเสนอรายงานการสรางสรรคสื่อ

โฆษณาและการสงเสริมการขาย และรับทราบถึงความ

-จัดทํารายงานกลุมพรอมขอเสนอแนะ เพ่ือเนนใหนักศึกษา

ใชภาษาท่ีถูกตอง ชัดเจนและกระชับ  

-ในการนําเสนอสื่อสรางสรรคการโฆษณาและการสงเสริม

การขาย โดยใชโปรแกรม Power  Point  สูอวีดีทัศนหรือ 

สื่ออ่ืนๆ ชวยในการนําเสนอ  

-ในการศึกษาคนควา หาขอมูลในการจัดทํารายงานนั้น 

จะตองไดจากแหลงขอมูลหรือฐานขอมูลท่ีนาเชื่อถือ  

 

 

 

-ประเมินจากภาษาท่ีใชในการเขียนรายงานและการ

นําเสนอในชั้นเรียน  

-ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ เขาใจ

งาย ชัดเจนและถูกตอง  

 

 

 



7                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

คิดเห็นตาง ๆ ได 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   

แสดงรายละเอียดตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

ทุกรายวิชาตองมีครบทุกดาน 

 จะเปนจุดดําหรือจุดขาวก็ได 

ยกเวนดานทักษะปฏิบัติ ให

กําหนดเฉพาะรายวิชาท่ีเนน

ดานปฏิบัต ิ

 - - - - -  - - -    -  - - -  - - - 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด  
จํานวน 

ช่ัวโมง  

กจิกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่

ใช้ 
ผู้สอน  

๑  

ศึกษาความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็น และ

ประเภทของการโฆษณาและการส่งเสริม การ

ขาย  

๓  บรรยายโดยใช ้Power Point  ถาม–

ตอบยกตวัอยา่ง กรณีศึกษา  

อ.กรวิทย ์

๒  
การวางแผนและการกาํหนดกลยทุธ์การ โฆษณา

และการส่งเสริมการขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point และให้

นกัศึกษาไปคน้ควา้ เป็นงาน

รายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๓  
งบประมาณการโฆษณาและการส่งเสริมการ 

ขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point และให้

นกัศึกษาไปคน้ควา้ เป็นงาน

รายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๔  ส่ือการโฆษณาและส่ือการส่งเสริมการขาย  

๓  บรรยายโดยใช ้Power Point และให้

นกัศึกษาไปคน้ควา้ เป็นงาน

รายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๕  

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑแ์ละการวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มในการโฆษณาและส่งเสริม การ

ขาย  

๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point    ให้

นกัศึกษาวเิคราะห์ปัญหา และแสดง

ความคิดเห็น  

อ.กรวิทย ์

๗  สอบกลางภาค     
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 ๘  ส่วนประสมการสร้างสรรค์ ๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point    

ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ปัญหา 

และแสดงความคิดเห็น  

อ.กรวิทย ์

๙  
การรณรงคแ์ละการสร้างสรรคง์านโฆษณา 

และการส่งเสริมการขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point    

ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ปัญหา 

และแสดงความคิดเห็น  

อ.กรวิทย ์

๑๐  
เทคนิคการนาํเสนองานโฆษณาและส่งเสริม 

การขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

ใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้เป็นงาน 

กลุ่ม  

อ.กรวิทย ์

๑๑  วธีิเลือกจุดขาย  ๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

ใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้เป็นงาน 

กลุ่ม  

อ.กรวิทย ์

๑๒  ขั้นตอนการผลิตส่ือการโฆษณา  ๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

ใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้เป็นงาน 

กลุ่ม  

อ.กรวิทย ์

๑๓  
การส่งเสริมการขายดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ และ 

จริยธรรมของนกัโฆษณา  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

ใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้เป็นงาน 

กลุ่ม  

อ.กรวิทย ์

๑๔  
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

ใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้เป็นงาน 

กลุ่ม  

อ.กรวิทย ์

๑๕  สอบปลายภาค     

 รวม  ๔๕    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน  
  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ท่ีประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

 ใหระบุหมายเลขขอยอย

ตามผลการเรียนรู   

ทักษะ 5 ดาน เชน  

1.1, 1.2, 1.3, …. 

เชน การเขาชั้นเรียน  

การสงรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 5% 

 การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห  

  การทดสอบยอย 3 ครั้ง   5% 

 การสอบกลางภาค 8 5% 

 การนําเสนองาน/การรายงาน  20% 

 การสอบปลายภาค 17 65% 

รวม 100% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน  
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เสรี วงษมณฑา. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย. กรุงเทพฯ : บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ  

จํากัด, 2540 ศิริวรรณ เสรีรัตน. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย. กรุงเทพฯ : บริษัท A.N. การ

พิมพ, 2540  

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ เครือวัลย  ชัชกุล. หลักการโฆษณา. สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลง

กรณ, 2542 ดํารงศักดิ์ ชยัสนทิ และคณะ. หลักการโฆษณาและการสงเสริมการขาย. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพวังอักษร, 2539 อดุลย  จาตุรงคกุล. การสงเสริมการขาย. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2519  

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

ศิวฤทธพงศกรรังศิลป. การโฆษณาและสงเสริมการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัททอปการพิมพ , 2548 

ญาณเดช ทองสิมาและจิรภา เอมสิทธิ์. (2536). การบริหารการขาย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตร  ทวีศักดิ์สุวคนธ. (2546). บริหารการขาย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. ศิริวรรณ เสรีรัตน  และ

คณะ. (2535). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : S.M. Circuit  Press. Belch, George E.Advertising 

and Promotion : an integrated marketing communications Perspective. Boston : 

McGraw-Hill lrwin, 2007. Kotler, Phillip.  Marketing Management.  New Jersey : 

Prentice – Hall, Inc., 2003.  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ

รายวิชา 

 ๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

ใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแกวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก

หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีไดรับพรอม

ขอเสนอแนะเพ่ือ การปรับปรุง  

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  

ประเมินโดยเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา ในการทํากิจกรรม การสอบกลางภาค และปลาย

ภาค  
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๓. การปรับปรุงการสอน  

ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ

ประเมิน ประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควรกําหนดให

อาจารยผูสอนเขารับ การฝกอบรมกลยุทธการสอนหรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนควรมี

การประชุมอาจารยท้ังภาควิชาเพ่ือหารือ ปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน โดยการสุม

รายวิชา ภายใน รอบเวลาหลักสูตร  

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ

สอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดย

อาจารยผูสอน หลังการทบทวน ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน

เนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช  และนําเสนอ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงาน

รายวิชา เสนอตอท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความ คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนา

ปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพ่ือใชในการสอนครั้งตอไป  

 

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

          (อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก) 

 

 

  


