
มคอ. 3 

มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BK 327 กลยทุธ์การตลาด 

. จาํนวนหน่วยกิต 

      หน่วยกิต 3 (3-0) 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 

ประเภทรายวิชาเอก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ 

 อาจารย์ผู้สอน   ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคต้น ปีการศกึษา 8 ชนัปีที  

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BA201 หลกัการตลาด (Principle of Marketing)  

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 - 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 25 สงิหาคม 8 
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หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพือศกึษาแนวคิดในการติดตามการเปลียนแปลงและการวิเคราะหผ์ลกระทบของสภาวะแวดล้อมทาง

การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค 

2. เพือศกึษากระบวนจดัการด้านการตลาดเชิงกลยทุธ์ การแบง่สว่นตลาด การวิเคราะหแ์ละพยากรณ์ความ

ต้องการของตลาด 

3. เพือศกึษาแนวทางการกําหนดนโยบาย การจดัการองค์กร การวางแผนกลยทุธ์ การจดัการส่วนประสม

ทางการตลาด การควบคมุและการประเมินผล 

4. เพือฝึกทกัษะการวเิคราะหแ์ละแก้ปัญหาทางการตลาด 

เพือศกึษาแนวทางการจดัการด้านการตลาดอยา่งมีจรรยาบรรณ 

. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เป็นรายวิชาตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต ซงึจะมีการปรับปรุงและพฒันาพร้อมหลกัสตูร 

 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

 แน วคิ ดเกี ยวกับ ก ารตล าด ใน เศรษ ฐ กิจยุค ให ม่   ค วาม ห ม าย  ค วาม สําคัญ ข องกล ยุท ธ์

การตลาด  กระบวนการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์   การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมการตลาด การพัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน การกําหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด การกําหนดส่วน

ตลาดและตลาดเป้าหมาย  การกําหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด การตดัสนิใจและดําเนินการใช้กลยทุธ์การตลาด

รูปแบบต่างๆภายใต้สถานการณ์ทีแปรเปลียน  กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก การตลาดเชิงรับ กลยุทธ์การพัฒนาและรักษา

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว  รวมทงัจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

 ชวัโมง - -  

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  ชวัโมง 
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หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้ อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกนั 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 สอนให้นกัศกึษาเข้าเรียนตรงเวลา รวมถึงการส่งงานทีได้รับมอบหมายตามกําหนด 

1.2.2 สอดแทรกการปฏิบติัตนให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั และสงัคม 

1.2.3 สอดแทรกเรืองมารยาทสงัคม รวมทังการรู้จักวางตนให้เหมาะสมและรู้จักกาลเทศะในขณะทีอยู่ร่วมกบั

ผู้อืน และเคารพสทิธิของผู้อืน 

1.2.4 สอนให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการทํางานร่วมกนั ซงึจะนําไปสูก่ารรู้จกัเสยีสละ อดทน และมีความเพียร

พยายามทีจะให้สงิทีทําร่วมกันบรรลเุป้าหมายร่วมกนั 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าชนัเรียนตรงเวลา ซงึจะทําให้ทราบถงึเวลาทีนักศกึษาเข้าเรียนได้ และ

สามารถเก็บข้อมลูเพือนําไปประเมินผลตลอดภาคการศึกษาต่อไป 

1.3.2 ประเมินผลจากส่งงานตามทีได้มอบไว้อย่างครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลา 

1.3.3 ประเมินผลจากพฤติกรรมในชนัเรียนว่าทําตามกฎระเบียบมหาวิทยาลยั เช่นการเข้าชนัเรียนเกินร้อยละ 

 

1.3.4 ประเมินผลจากแสดงออกในขณะทีนกัศึกษาอยู่ในชนัเรียน เกียวกับมารยาทการอยู่ร่วมกบัผู้อืน 

1.3.5 ประเมินผลจากพฤติกรรมการทํางานร่วมกนัในห้องเรียน โดยพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็น 

ความพร้อมทีจะเสนอความช่วยเหลอืสมาชิก และพร้อมทีจะทํางานให้สาํเร็จลลุว่งไปด้วยกนั 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

2.1. . ความรู้เรืองบคุลกิภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืนฐานทจํีาเป็นสาํหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ 

. .      มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

       และการดําเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

       การปฏิบติัการ การควบคมุและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทังการปรับปรุงแผนงานในสาขาท ี   

              ศกึษา 

2.1.5 มีความรู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจ 

       ในสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 มีการบรรยายเนือหาทีครอบคลมุคําอธิบายรายวิชา ทงัในรูปแบบการนําเสนอทฤษฎี 

เพือให้ผู้ เรียนมีพืนฐานความรู้ทีดี และการวิเคราะห์ทฤษฎีร่วมกบัข้อมลูทางการตลาดและกรณีศกึษาทีเกียวข้องกบัทฤษฎี  

เพือชีให้เห็นถงึการนําทฤษฎีมาประยกุต์ใช้ในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมทงัยังกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามเกียวกบัเนือหาบทเรียนในแต่ละครัง 

2.2.2 มีการมอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทีจะนําไปสูก่ารได้รับ

ความรู้ทีนอกเหนือจากความรู้ทีได้จากห้องเรียน 

2.2.3 มีการมอบหมายให้ผู้ เรียนนําเสนอแผนการตลาดเชิงกลยทุธ์ เพือให้นกัศกึษาได้ฝึกบคุลกิภาพในการ

นําเสนองานทีพร้อมจะเป็นนกัธุรกิจในอนาคต และได้ฝึกทักษะในการค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆทีทํา

ให้มีโอกาสได้เข้าสงัคม 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการตงัประเด็นการซักถาม 

ภายในชนัเรียน 

2.3.2 ประเมินผลจากผลสมัฤทธิ ของงาน 

2.3.3 ประเมินผลจากผลการสอบของนกัศกึษา 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

3.1 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.2 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3.3 สามารถสบืค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมลู อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซงึสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

3.4 สามารถคิดค้นทางเลอืกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลอืกและผลกระทบ มีความกล้าในการตดัสนิใจเลือกทางเลอืก

ทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 มีการมอบหมายงานทีสง่ผลให้ผู้ เรียนมีการสบืค้นข้อมูลเพิมเติม เพือให้เกิดการ 

เรียนรู้หรือค้นคว้าด้วยตนเอง ซงึเป็นทีมาของความรู้ทีนอกเหนือจากการได้รับจากห้องเรียนเท่านนั และยงัสามารถนําองค์

ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

. .       มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตเุป็นผล โดยการบรูณาการความรู้ที 

ได้จากการเรียนในชนัเรียน การค้นคว้าด้วยตนเอง และประสบการณ์  
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3.2.2 มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเสนอทางเลอืกกลยทุธ์การตลาดและการตัดสนิใจเลอืก 

ทางเลอืกทีดีทีสดุทีได้มาจากพืนฐานความรู้และประสบการณ์ทีผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาและการศกึษาจากตวัอย่างตาม

ประเด็นปัญหาทีกําหนไว้  

3.3.2 ประเมินผลจากผลสมัฤทธิ ของแผนการตลาดทีมอบหมายให้ 

3.3.3 ประเมินผลจากผลการสอบของนกัศกึษา  

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

4.2 สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

4.3 สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน 

4.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.5 มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 .  วิธีการสอน 

มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทํางานร่วมกบัผู้ อืน เช่นการทํางานกลุม่ย่อยในชนัเรียน  

และการทํารายงานกลุม่นอกชนัเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกภายในชนัเรียน ทีแสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นให้ผู้ อืนยอมรับ และความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัผู้ อืน

ในขณะทํางานกลุม่ย่อยในชนัเรียน 

4.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบจากการสง่งานทีมีคณุภาพและตรงตามเวลาทีได้รับมอบหมาย 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1.  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ

ตดัสนิใจทางธุรกิจ 

5.1.2 สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.1.3 สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทังในรูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

 .  วิธีการสอน 

5.2.1 มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตเุป็นผล โดยการบูรณาการความรู้ที 

ได้จากการเรียนในชนัเรียน การค้นคว้าด้วยตนเอง และประสบการณ์  

5.2.2 มีการมอบหมายงานให้ผู้ เรียนเขียนแผนการตลาดเชิงกลยทุธ์ พร้อมทงันําเสนอรายงาน 
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5.2.3 มีการมอบหมายงานโดยให้กรณีศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และทําการวิเคราะห์หาทางแก้ไข พร้อมการ

นําเสนอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการตดัสนิใจ 

5.3.2 ประเมินจากรายงานแผนการตลาดเชิงกลยทุธ์ กรณีศกึษา และการนําเสนอรายงาน 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 อธิบายรายวิชา 

แบ่งกลุม่งาน 

มอบหมายงาน 

3  -ประมวลรายวิชา 

 

2 บทที  การตลาดในเศรษฐกิจยคุ

ใหม่ 

(Marketing in Today’s Economy) 

บทที  การวางแผนการตลาด

เชิงกลยทุธ์  

(Strategic Marketing Planning) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

3 บทที  จรรยาบรรณทางการตลาด

และความรับผิดชอบต่อสงัคมใน

บริบทการวางแผนเชิงกลยทุธ์  

(Marketing Ethics and Social 

Responsibility in Strategic 

Planning) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

4 บทที  การเก็บรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด  

(Collecting and Analyzing 

Marketing Information) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

5 บทที  การพฒันาข้อได้เปรียบใน

การแข่งขนัและการมุ่งเน้นเชิงกล

ยทุธ์ 

(Developing Competitive 

Advantage and Strategic Focus) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

6 บทที  ลกูค้า การแบ่งสว่น และ

เป้าหมายการตลาด 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

(Customer, Segmentation and 

Target Marketing) 

-งานในชนัเรียน 

7 บทที  กลยทุธ์ผลติภัณฑ์  

(Product Strategy) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

8 บทที  กลยทุธ์ราคา 

(Price Strategy) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

9 บทที  การจดัการช่องทางการจดั

จําหน่ายและสายโซ่อปุทาน 

(Distribution and Supply Chain 

Management) 

บทที  การสอืสารการตลาด

แบบบรูณาการ  

(Integrated Marketing 

Communication) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

10 บทที  การดําเนินงานทาง

การตลาดและการควบคมุ 

(Marketing Implementation and 

Control) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

11 ทบทวน 3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

12 ทบทวน 3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

13 บทที  การพฒันาและรักษา

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว 

(Developing and Maintaining 

Long Term Customer 

Relationships) 

3  -บรรยายการสอน

PowerPoint 

-งานในชนัเรียน 

14 นําเสนอแผนกลยุทธ์การตลาด 3  -นกัศกึษานําเสนอ

รายงานแผนกลยทุธ์

การตลาด 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

15 นําเสนอแผนกลยุทธ์การตลาด 3  -นกัศกึษานําเสนอ

รายงานแผนกลยทุธ์

การตลาด 

16 สอบปลายภาค     

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี

ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1 

.  

4.1 

กิจกรรมในชนัเรียน (การแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ต่าง) 

2-13 15 

2 3.1 

.  

.  

กรณีศกึษา**(กําหนดสง่มอบหมายในสปัดาห์แรก)  10 

3 2.1 

.  

.  

โครงการประกวดแผนการตลาด(ภายใน) 

โครงการประกวดแผนการตลาด (ภายนอก) 

-  25 

10 

4 .  

.  

สอบปลายภาค  40 

 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

กลยทุธ์การตลาด (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2554) 

 Marketing Strategy (Ferrell and Hartline, 2008) 

การบริหารจดัการการตลาด (Marketing Management) (อาจารย์รณชัย ตนัตระกลู, 2552) 

การบริหารการตลาด (พิษณ ุจงสถิตย์วฒันา, 2539) 

การจัดการการตลาด (Philip Kotler, 2003, ฉบบัแปล) 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

Good Works การบริหารการตลาดและองค์กรยุคใหม่เพือโลกสดใส เพิมกําไรและความสาํเร็จ (Philip Kotler, 2556) 

Aaker, D. (2005). Strategic Market Management. New Jersey: Jonh Wiley & Sons. 

Ferrell, O.C.  and Hartline, M.D. ( 2008).  Marketing Strategy. OH: Thomson South-Western. 

Fifield, P. (2007).  Marketing Strategy. Great Britain.  Elsevier. 

Kotler, P. (2006). Marketing Management. New Jersey: Pearson. 
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. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

เอกสารหรือสอืทีแนะนําเพิมเติมในชนัเรียนโดยผู้สอน 

       เว็บไซด์ทีแนะนําเพิมเติมในชนัเรียนโดยผู้สอน 

 

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  จากการสนทนากลุม่ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน 

-  จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน 

-  จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการณ์สอน 

-  ผลการสอบ 

-  อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  

-  อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการจดัการเรียนการสอนเพือร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง    

    พฒันารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

-  คณะกรรมการกํากบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบกบัการวัดและประเมินผลรายวิชา  

- นกัศกึษาประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 -  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 

 


