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มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวิชา              คณะนิเทศศาสตร ์  สาขาวชิาการสื่อสารเชงิกลยทุธ ์  เอกการโฆษณา                                                    

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
         CX003      การโฆษณากบัสงัคม   
                    Advertising & Society 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกติ  3 (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
       รายวชิาเลอืกในหมวดวชิาโทนิเทศศาสตร ์
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
        อาจารยด์นัย  หวงับุญชยั 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
      ภาคการศกึษาที ่1   นกัศกึษาชัน้ปีที ่3-4 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่ม ี
8. สถานท่ีเรียน 
        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
      15 สงิหาคม 2559  
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการ วธิกีาร และขัน้ตอนของการโฆษณากบัสงัคม ผลกระทบของ

โฆษณาและกจิกรรมการตลาดอื่น ๆ ทีม่ต่ีอบุคคล ชุมชน สงัคม รวมถงึกฎหมายและจรรยาบรรณที่
เกีย่วขอ้ง ภายใตส้ถานการณ์และกรณศีกึษาต่าง ๆ 

2. เพื่อใหม้ทีกัษะ ความสามารถในการวเิคราะห ์วจิารณ์ และประเมนิการรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาไดอ้ยา่งมี
หลกัการทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ความเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคและสงัคม จากกรณศีกึษาต่าง ๆ 
 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 
     1.  เพื่อใหน้กัศกึษาเหน็ความส าคญัของการการโฆษณาสนิคา้และบรกิารประเภทต่างๆ ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิและ 
         สงัคมโดยจะมกีารปรบัปรงุแบบฝึกหดั กจิกรรม และโครงงานใหท้นัสมยั ทนัเหตุการณ์ สอดคลอ้งกบับรบิท 
         ความเปลีย่นแปลงของธุรกจิ สถานการณ์ทางการตลาด และสภาพสงัคมปัจจบุนั รวมถงึในอนาคตอนัใกล ้
     2.  เพื่อปรบัปรงุมาตรฐานการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 
 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 บทบาท อทิธพิล และผลกระทบของการโฆษณา และกจิกรรมการตลาดอื่น ๆ ทีม่ต่ีอบุคคล ชุมชน และ 
สงัคม จรรยาบรรณ และความรบัผดิชอบของนกัโฆษณา การควบคุมโฆษณาทางกฎหมายและหน่วยงานที่ 
เกีย่วขอ้ง โดยใชก้รณศีกึษาทัง้ของประเทศไทยและทัว่โลก 
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชัว่โมง   สอนเสรมิตามความ

ตอ้งการของผูเ้รยีน 
นอกหอ้งเรยีนตามทีน่ดัหมาย 
รวมถงึกจิกรรมโครงงานจติอาสา
ในการสื่อสารการตลาดเพื่อสงัคม   

90 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 6 ชัว่โมง/สปัดาห ์ทีห่อ้งพกั
อาจารย ์และมชี่องทางออนไลน์ในการใหค้ าปรกึษาไดต้ลอดเวลา 

       

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
- มวีนิยั  ตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบ ต่อตนเองและสงัคม 
- มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
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- สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชโ้ฆษณา และการสื่อสารการตลาดต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชพี และมจีติส านึกรบัผดิชอบต่อโฆษณาทีน่ าเสนอสู่สงัคม 

      1.2 วิธีการสอน 
 - สอนโดยเป็นตน้แบบทีด่ ีเพื่อเป็นตวัอยา่งทีด่ใีหแ้ก่นกัศกึษา 

           - มอบหมายการท ารายงานกลุ่ม ก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน และไมค่ดัลอกงานของผูอ้ื่นโดยไมอ่้างองิ 
 - บรรยายและใชก้รณศีกึษาแบบนกัวชิาชพีในหวัขอ้การโฆษณากบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชพี 
 - เน้นการเขา้ชัน้เรยีนใหต้รงเวลาและการแต่งกายทีเ่หมาะสม  

1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
- การเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

 - มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัการ วธิกีาร และขัน้ตอนของการวางแผนกลยุทธแ์ละกระบวนการพฒันา
ส าหรบัการโฆษณากบัสงัคมประเภทต่างๆ 

 - มทีกัษะ ความสามารถในการวเิคราะห ์วจิารณ์ และประเมนิการรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาไดอ้ยา่งมหีลกัการที่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ความเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคและสงัคม 

      2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย   อภปิราย   ฝึกปฏบิตั ิการบรรยายจากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นโฆษณา  วเิคราะหก์รณศีกึษา 

การเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมโครงงาน และโครงการจติอาสาเพื่อสงัคม  
      2.3 วิธีการประเมินผล 
 - การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัแนวคดิ หลกัการ การวเิคราะหแ์ละการประยกุตใ์ช้ 
 - รายงานกลุ่ม (กจิกรรมโครงงาน) และการน าเสนอในชัน้เรยีน 
 - การวเิคราะหก์รณศีกึษา  
          - โครงการจติอาสาเพื่อสงัคม 
3. ทกัษะทางปัญญา 
    3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
 - คดิอยา่งสรา้งสรรค ์มวีจิารณญาณและเป็นระบบ 
 - สามารถสบืคน้ ตคีวาม วเิคราะหแ์ละประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค์ 
 - สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็เกีย่วกบัการโฆษณาไดอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละรอบดา้น 
 - สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาโดยใชก้ารโฆษณาและสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 
 - การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานพเิศษ (รายงานกลุ่ม)  โดยการฝึกวเิคราะหโ์ฆษณา ในสถานการณ์
ต่างๆ พรอ้มกบัน าเสนอแนวทางโฆษณากบัสงัคมทีห่ลากหลาย รอบดา้น และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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 - นกัศกึษาแสดงความคดิเหน็ ระดมสมองทัง้ในและนอกชัน้เรยีน 

 - การฝึกวเิคราะหใ์นชัน้เรยีน และสะทอ้นความคดิรว่มกนั ผ่านโครงงานต่างๆ 
  3.3 วิธีการประเมินผล    
        - ผลงานของนกัศกึษา 
 - ผลงานฝึกวเิคราะหใ์นชัน้เรยีน และสะทอ้นความคดิรว่มกนั ผ่านโครงงานต่างๆ 
 - พฤตกิรรมในการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
 - สอบปลายภาค 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
 - สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและพรอ้มทัง้แสดงจุดยนืในการตดัสนิใจจดัการขอ้โต้แยง้และปัญหา
ต่าง ๆ ทัง้ของตนเองและของกลุ่มอยา่งสรา้งสรรคแ์ละเหมาะสม 
 - สามารถวเิคราะห์ ประเมนิปัญหา/สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มคีวามซบัซ้อน หรอืความยุ่งยากทางวชิาชพีได้
ดว้ยตนอง และสามารถประเมนิตนเองไดใ้นกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีท างาน 
 - สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ที่มคีวามซบัซอ้น หรอืความยุ่งยากทางวชิาชพี 
ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม 
 - แสดงออกทกัษะการเป็นผู้น า มีความรบัผิดชอบในการกระท าของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุ่ม 
รวมทัง้วางแผนในการปรบัปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ 
 - มีความรบัผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูน
ประสทิธภิาพในการท างานของตนเองและของกลุ่ม 
 - สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะในศาสตรแ์ละศลิป์ของความคดิสรา้งสรรคม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
   4.2 วิธีการสอน 
         - การท ารายงานกลุ่ม 
 - การอภปิรายในชัน้เรยีน 
 - พฤตกิรรมในชัน้เรยีน 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
 - ผลงานของกลุ่ม 
 - พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 - พฤตกิรรมของนกัศกึษาในชัน้เรยีน 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
 - มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืที่เหมาะสมกบัโจทยแ์ละสถานการณ์ต่อการท างานเกีย่วกบัการโฆษณา 
 - สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยการใชส้ารสนเทศหรอืสถติปิระยกุตเ์พื่อแกไ้ขปัญหาที่
เกีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค์ 
 - สามารถเลอืกใชร้ปูแบบของการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการสื่อสาร/การน าเสนออยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ปาก
เปล่าและการเขยีน ดว้ยภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอยา่งเหมาะสมในการวชิาการและวชิาชพี 
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 - สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน 
 - การวเิคราะหก์รณศีกึษา 
 - การท ารายงานกลุ่มโดยคน้ควา้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต โดยเน้นขอ้มลูเชงิตวัเลข และสถติอิา้งองิ 
 - การน าเสนอผลงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
 - พฤตกิรรมในการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
 - ผลงานกลุ่ม และการน าเสนอในชัน้เรยีน 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     
สปัดาห ์

ท่ี 
หวัข้อ   จ านวน 

ชัว่โมง           
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

 
1 
 

Course Introduction 
แนะน าการเรยีนการสอน 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ  อาจารยด์นยั  
หวงับุญชยั 

2 นิยามความหมาย และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างการโฆษณา 
การสื่อสารการตลาด การสรา้ง 
แบรนด ์และการตลาด  

3 บรรยาย นิยามความหมาย และความสมัพนัธ ์
ยกตวัอยา่งประกอบ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  

อาจารยด์นยั  
หวงับุญชยั 
 

3-4 ความหมาย กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ี
ของการโฆษณากบัสงัคม จาก
อดตีสู่ปัจจบุนั 

6 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ
คดิเหน็จากกรณศีกึษา ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
มอบหมายงานกลุ่มวเิคราะหโ์ฆษณา 

อาจารยด์นยั  
หวงับุญชยั 
 

5 บทบาทโฆษณาและการสื่อสาร
การตลาด ต่อแบรนดอ์งคก์ร    
แบรนดส์นิคา้ และผูบ้รโิภค 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ
คดิเหน็จากกรณศีกึษา ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
มอบหมายงานกลุ่มวเิคราะหโ์ฆษณา 

อาจารยด์นยั  
หวงับุญชยั 

6-7 CSR นิยามความหมาย และ
บทบาทโฆษณา กบั CSR ในมติิ
การเมอืง กฎหมาย สงัคม 
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
วฒันธรรม ผูบ้รโิภค และชุมชน 

6 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ
คดิเหน็จากกรณศีกึษา ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
มอบหมายงานกลุ่มวเิคราะห ์โฆษณา กบั 
CSR 

อาจารยด์นยั  
หวงับุญชยั 

8 สอบกลางภาค  สอบกลางภาค  

9 – 11 การควบคุมโฆษณาและสื่อสาร
การตลาด ภายใตก้รอบกฎหมาย
และจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้ง  

9 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ
คดิเหน็จากกรณศีกึษา ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
มอบหมายงานกลุ่มวเิคราะหโ์ฆษณา 

อาจารยด์นยั  
หวงับุญชยั 
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ   จ านวน 
ชัว่โมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 
 

12-15 การสรา้งแบรนด ์การโฆษณาและ
การสื่อสารผ่านแนวคดิการตลาด
เพื่อสงัคม (Social Marketing) และ
งานสื่อสาธารณะเพื่อสงัคม 

9 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ
คดิเหน็จากกรณศีกึษา ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
มอบหมายงานกลุ่มโครงงาน งานจติอาสาสู่
สาธารณะ 

อาจารยด์นยั  
หวงับุญชยั และ
วทิยากรภายนอก 
 

16 การสื่อสารกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมภายใตภ้าวะวกิฤต สรปุ
เนื้อหา ทบทวนบทเรยีน และ
ประเมนิผลกจิกรรมและโครงงาน 

3 บรรยาย อภปิราย วพิากษ์กลุ่ม การทดสอบ
สรปุ (Quiz) ในชัน้เรยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างกลุ่ม พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะในการสรปุ
ประเมนิ  

อาจารยด์นยั  
หวงับุญชยั 
 

สอบปลายภาค 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สปัดาหท่ี์

ประเมิน 
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 - 1.3, 2.1 – 2.3, 
3.1 – 3.3, 4.1 – 4.3, 

5.1 – 5.3 

การมสี่วนรว่มในการอภปิรายในชัน้
เรยีน ความมวีนิยัในการเขา้ชัน้เรยีน 

ทุกสปัดาห ์
 

5% 

2 การฝึกปฏบิตัยิอ่ยตามขัน้ตอนที่
ก าหนด และการท ารายงานกลุ่ม 

2-16 
 

60% 

3 การทดสอบสรปุบทเรยีน (Quiz) 16 5% 
4 2.1 – 2.3 การสอบปลายภาค 17 30% 
  รวม  100% 

 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
   ดนยั หวงับุญชยั. เอกสารประกอบการสอนวชิาการโฆษณากบัสงัคม (Advertising & Society) 2559. 
     Advertising and Society: An Introduction. 2nd Ed., Carol J. Pardun. Wiley-Blackwell Publishing., USA. 2013. 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
    
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
    ครบเครือ่งเรือ่งการสื่อสารการตลาด (INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION)  เสร ีวงษ์มณฑา, 2547  
    การสื่อสารการตลาด (MARKETING COMMUNICATIONS) ดารา ทปีะปาล และคณะ, 2553 
    เรือ่งของแบรนด ์(ABOUT BRANDS)  ธรีพนัธ ์โล่หท์องค า, 2553 
    การสรา้งแบรนดข์อง KELLOGG (KELLOGG ON BRANDING) ALICE M.TYBOUT, ปฏพิล ตัง้จกัรวรานนท,์2551 
    Basic Advertising 03: Ideation. Nik Mahon, AVA Publishing., 2011. 
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     New Media: A Critical Introduction Martin Lister, Jon Dovey, 2009.     
     นิตยสารต่างๆ ไทย-ต่างประเทศ เช่น  a day BrandAge  Marketeer ขายหวัเราะ National Geographic ฯลฯ 
     Website Urls :  www.adsoftheworld.com, www.canneslions.com, www.adobe.com, www.adforum.com,                    
www.badawards.com, www.dandad.org, www.luerzersarchive.net, www.shots.net, www.clioawards.com, 
www.kosanathai.com, www.campaignbrief.com, www.agencyfaqs.com, www.adintrend.com, www.epica-
awards.com, www.adassothai.com, www.adcracker.com, thaicsr.com, csrcom.com, csr-thai.blogspot.com, 
csri.or.th., en.wikipedia.org, www.creativemove.com, www.positioningmag.com. 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนในชัน้เรยีน หรอืผ่านอเีมล์หรอืสื่อออนไลน์ของผูส้อน  
    2) การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
   3) การส่งเสรมิใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน และการพฒันารายวชิาผ่านระบบการ
ประเมนิ on line ของมหาวทิยาลยั 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     1)  การท าแบบประเมนิผูส้อน   
     2)  การพจิารณาจากผลการสอบของนกัศกึษา 
     3)  การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 4)  พฒันากรของนกัศกึษาในการฝึกปฏบิตัยิอ่ย และโครงงาน 
3. การปรบัปรงุการสอน 
    1)  ศกึษาขอ้มลูความเคลื่อนไหวใหม่ๆ  ของวงการโฆษณาทัง้ในประเทศ-ต่างประเทศ รว่มกบัสมาคมโฆษณาฯ 
    2)  สงัเกตและรบัฟังความคดิเหน็จากผูเ้รยีนรวมถงึค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นโฆษณาทีห่ลากหลาย 
          3)  การปรบัปรงุแบบฝึกหดั กจิกรรม และโครงงานทดลองกระบวนการเรยีนรูด้า้นการสรา้งสรรคท์ีห่ลากหลาย        
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     1)  พจิารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกจิกรรม และประเมนิขอ้สอบเมือ่สิน้ภาคการศกึษา 
     2)  สงัเกตพฤตกิรรมพฤตกิรรมของนกัศกึษาในชัน้เรยีน 
 3)  การสนทนาระหว่างอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
    1)  การปรบัปรงุบทเรยีน กรณศีกึษา และขอ้สอบทุกภาคการศกึษา ตามผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา  
ผลการประชุมกบัผูเ้ชีย่วชาญ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิผ์ลตามขอ้ 4 
    2)  ปรบัปรงุรายวชิาโดยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบทุก 3 ปี และทบทวนปรบัปรุงหลกัสตูรทุก 5 ปี 

 


