
มคอ. ๓ 

 

     ๑ 
 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.๓) 
ภาคปกติ 

ภาคเรียนที ่ ๒   ปีการศกึษา  ๒๕๕๕ 

รายวิชา โครงการพิเศษด้านนเิทศศาสตร์ 
รหัสวิชา ๓๐๐๔๙๐๒ 

 
 

ลงช่ือ ………………..………………......….  และ  ………………..………………......…. ผู้สอน   
               (ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต)         (อาจารย์อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก) 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
 
 

ลงช่ือ ……......……..…….............……….ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

(อาจารย์อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก) 
 
 



  
 

๒

ลงช่ือ …………..……...………............……. คณบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.บญุฑวรรณ    วิงวอน) 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๐๔๙๐๒  โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร ์ 

๒. จํานวนหนว่ยกิต 
๓ (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่เนื้อหา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลติ อาจารย์อจัฉราภรณ์  วรรณมะกอก 

๕. ระดับการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปทีี่ ๓ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้มี)  
ไม่ม ี

๘. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 
 



  
 

๓

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 ๑.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการและกิจกรรมการสื่อสารทุกประเภท 
๒.  เพื่อให้นักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษโดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและการดําเนินงานด้านการสื่อสาร 

      ๓.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      ๑.   เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโครงการและแผนงานเพื่อการสื่อสารไดอ้ย่า’ถกูตอ้งตามกระบวนการ 
      ๒.   เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมโครงการพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อย่างถูกตอ้ง 

๓. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนาํความรู้ที่ได้รบัไปประกอบวิชาชีพในอนาคตไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

                                                          หมวดที่ ๓ ลักษณะการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

กระบวนการและกิจกรรมการสื่อสารทุกประเภท เพื่อให้นักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษ โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและ
การดําเนินงานด้านการสื่อสาร วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ในความดูแลของอาจารย์/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้
คําแนะนําปรึกษา 

 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝกึปฏิบัติ/งานภาคสนาม 
 

การศกึษาด้วยตนเอง 
 

๓๐ ชั่วโมง - ๓๐ ชั่วโมง ๔๕ ชั่วโมง 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
           อาจารย์ประจําวิชามีวิธีการให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียน ดังนี้  
     ๑. ให้คําปรึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนและงานที่มอบหมายโดยเฉลี่ย ๓ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     ๒. การใหคํ้าปรึกษาทางอินเทอร์เนต  คือ ทาง e-mail และ ทาง facebook ของอาจารย์ผู้สอน 

 



  
 

๔

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

การพัฒนาผู้เรียนในมีความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนที่จะใชพ้ฒันาการเรียนรู้  
           ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
           ๒. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๓.   วิธีการประเมินผล  
            ๑. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานท่ีได้มอบหมาย 
           ๒. ประเมินจากการรายงานผล และส่งงาน 
           ๓. ประเมินผล โดยอาจารย์ และนักศึกษาประเมินตนเอง 

๒. ความรู้ 
๒.๑.   ความรู้ที่ต้องได้รับ  

มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและกิจกรรมการสือ่สารทุกประเภท เพื่อให้นักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษ โดยฝึก
ปฏิบัติการวางแผนและการดาํเนินงานด้านการสื่อสาร วิเคราะหแ์ละประเมินผลโครงการละครเวทีนิเทศศาสตร ์

๒.๒.   วธิกีารสอน 
              ๑. วิธีการสอนให้ความรู้โดยใช้สื่อการสอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
              ๒. วิธีการสอนให้ความรู้โดยการปฏิบัติจริง 
              ๓. วิธีการสอนให้ความรู้โดยการใหส้ืบค้น 
              ๔. มอบหมายงานเป็นกลุ่มหรืองานรายบุคคล  แล้วแต่ความยากง่ายของงาน 
              ๕. มอบหมายให้นักศึกษาทําโครงการพิเศษร่วมกันทั้ง 2 กลุ่มเรียน (นศ. จํานวน 36 คน) โดยโจทย์ใหญ่คือการทํา
ละครเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดยมีกระบวนการดังนี้ ๑) ลงพื้นที่เพื่อค้นหาข้อมูลเรื่องราว/ตํานาน/ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ  ๒) ร่วมกันคัดเลือกเรื่องราว/ตํานาน/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จะนํามาทําละครเวที  ๓) 
นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ๔) นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนํามาเขียนบทละครเวท ี
และจัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีในช่วงปลายภาคการศึกษา (โดยให้นักศึกษาเป็นคนเขียนโครงการ) 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานที่ได้มอบหมาย 
         ๒. ประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 
………….๓. บทละครเวทีนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาเป็นผู้เขียน  



  
 

๕

         ๔. ประเมินจากผู้ชมละครเวทีนิเทศศาสตร์ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรคใ์นการผลติ
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
            ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล   และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
๓.๓   วธิีการประเมินผล  

 ๑.  ให้นักศึกษาประเมินตนเอง /กลุ่มประเมิน  
            ๒. ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงานการสาธิตการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
            ๓. สังเกตความมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 เสริมสร้างความสามัคคีในการทํางานกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการ สามารถติดต่อประสานงาน ด้วยความมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๒  วธิกีารสอน 

  ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

 ๑.  ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด  
            ๒. ประเมินจากรายงานผลความก้าวหน้าที่มอบหมายเป็นระยะ 
            ๓. ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุ่ม 
๕ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ใช้ทักษะด้านการสื่อสารในการจัดทํารายงานกลุ่มและการนําเสนอสื่อด้วยเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ดําเนินการ 
๕.๒  วธิกีารสอน 

          ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
          ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
๕.๓  วธิีการประเมินผล  

          ๑.  ประเมินจากการส่งงานและผลงานตามกําหนด  



  
 

๖

          ๒.  ประเมินจากรายงานผลความก้าวหน้าที่มอบหมายเป็นระยะ 
          ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุ่ม 
 

 

 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๑ 

ตอนที่ ๑  
- แนะนําเนือ้หาวิชาวิธีการเรียนการสอน

กิจกรรม การวัดและการประเมินผล 

๔  
- บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- มอบหมายงาน 
 

ผศ.เบญจวรรณ
และ อ.อัจฉรา
ภรณ์ 

๒ 

ตอนที ่๒ 
- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําโครงการพิเศษ

ด้านนิเทศศาสตร ์

๔ - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- ตัวอย่างโครงการต่างๆ 

ผศ.เบญจวรรณ
และ อ.อัจฉรา
ภรณ์ 

๓ 

ตอนที่ ๓  
- ศึกษาค้นคว้าการจัดทําโครงการพิเศษด้าน

นิเทศศาสตร ์
- นําเสนอโครงการ 
 

๔ - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- ฝึกการเขียนโครงการ 
 

ผศ.เบญจวรรณ
และ อ.อัจฉรา
ภรณ์ 

๔-๕ 
ตอนที่ ๔  
-  ศึกษาข้อมลูจดัเตรียมข้อมูลในการจัดทํา

๘ - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 

ผศ.เบญจวรรณ
และ อ.อัจฉรา



  
 

๗

โครงการพิเศษเพื่อนํามาประกอบการเขียน
โครงการ 
 

- ดตูัวอย่างโครงการ 
- นศ. ลงพื้นทีห่าข้อมลูมาทํา
โครงการพิเศษ 

ภรณ์ 

๖ 
ตอนที่ ๕ 

- ส่วนประกอบของโครงการ 
-  การเขียนโครงการ 

๓๒ - บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการเขียน

โครงการ 

ผศ.เบญจวรรณ
และ อ.อัจฉรา
ภรณ์ 

๗ 

ตอนที่ ๖ 

- จัดทําโครงการเพื่อขออนมุัต ิ

๘ - บรรยาย ยกตวัอย่าง 
- กิจกรรมกลุม่ 
- ลงมือปฏิบัติจรงิจัด

กิจกรรม 
อภิปราย/ซักถาม 

ผศ.เบญจวรรณ
และ อ.อัจฉรา
ภรณ์ 

๘-๑๓ 

ตอนที่ ๗ 

- ดําเนินการจัดทําโครงการพิเศษด้านนิเทศ
ศาสตร ์

( 1. บูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรยีนการ
สอน และ 2) บูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม กิจกรรม
นักศกึษา) 

 - บรรยาย ยกตวัอย่าง 
- กิจกรรมกลุม่ 
- อภิปราย/ซักถาม 
- เชิญวิทยากรพเิศษ 

ผศ.เบญจวรรณ
และ อ.อัจฉรา
ภรณ์ 

๑๔ 
ตอนที่ ๘ 

-  การจัดรายงานผลการดําเนินงาน 

 - อภิปราย ซักถาม 
- การนําเสนอ 

ผศ.เบญจวรรณ
และ อ.อัจฉรา
ภรณ์ 

๑๕ สอบปลายภาค 
 
 

 

 
๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู ้



  
 

๘

กิจกรรม 
ที่ 

ผลการเรยีนรู ้ วิธกีารประเมิน 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดสว่นของการ   
ประเมินผล 

   ๓๐% 
-  บรรยายตามตําราหลัก  และถามตอบ ทุกสัปดาห ์  

-  ยกตัวอย่างโครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 
ให้นักศึกษาวิเคราะหแ์ละแสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห ์  

-     สอบปลายภาค        ๑๖ ๓๐% 

       ๑ 
การสอน ๑.๑ 

๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑  
    

       ๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, ๔.๒ 
๕.๒ 

 
-  ศึกษาการจดัดําเนินโครงการพิเศษ การลงพื้นที่
หาเร่ืองราวตํานานเพื่อจัดทําโครงการพิเศษ การ
นําเสนอ รายงาน 
-  การทํางานตามแผนดําเนนิงาน 
-  การทํางานเดี่ยวและผลงาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๖๐% 

 

   ๑๐% ๓ 
การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

 - การเข้าชั้นเรยีนตรงตามเวลา ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
    วัฒนา  พุทธางกูรานนท์. หลักการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๕. 
    รสวรรค์  ตั้งเมตตาจิตตกุล. เทคนิคการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการ  

จัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าหระยา, ๒๕๔๒ 
     เสรี  วงษ์มณฑา. การประชาสัมพันธ ์: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บริษัทธีระฟิลม์และไซเท็กซ์ จํากัด, ๒๕๔๒. 
     ประสทิธิ์  ศรีเชดิช.ู คู่มือพีอาร์ เลม่ ๕ : การสื่อสารเพือ่งานประชาสัมพันธ.์ กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ม.ป.ป. 



  
 

๙

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
การเขียนโครงการ ส่วนประกอบของโครงการ การประเมินผลโครงการ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เว็บไซต์สือ่ประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ของสถานีโทรทศัน์ เวบ็ไซตโ์ฆษณาไทยดอทคอม 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
การประเมินประสทิธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาผู้เรียนในแตล่ะหมู่เรียนนั้น จะต้องดําเนินการผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๑.๑  ผู้สอนจดัเวลาท้ายบทเรียนประมาณ ๓๐ นาที เพ่ือใหนั้กศึกษาได้สนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนทีด่ําเนินในแตล่ะครั้ง และติดตามการทาํงานในแต่ละสัปดาห ์
 ๑.๒  ผู้สอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตล่ะกลุ่มเป็นระยะ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดให้มีการประเมินผูส้อนและประเมนิสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาโดยใช้แบบประเมินโดยส่วนกลาง
ก่อนสอบปลายภาค เพื่อใหผู้ส้อนได้ทราบและสามารถปรบัปรุงได้ในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบว่าควรมีการ
ปรับปรุง ให้นาํไปปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 

             ๒.๑  จดัให้มีการประเมินผูส้อนและประเมินสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาโดยใชแ้บบประเมินโดยสว่นกลาง
ก่อนสอบปลายภาค เพื่อใหผู้ส้อนได้ทราบและสามารถปรบัปรุงได้ในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบว่าควรมีการ
ปรับปรุง ให้นาํไปปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป 

๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังน้ี 
 ๓.๑  จัดให้มีการสัมมนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนาํผลการประเมนิ
ประสทิธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณา 
 ๓.๒  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรยีน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอนทกุสัปดาห ์

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนินการอย่างตอ่เนือ่งในรายหัวข้อ ดงันี้ 
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหส้่ง 
 ๔.๒  การมอบหมายให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานการใช้สือ่ประชาสมัพันธ์ที่เหมาะสมกบักิจกรรมให้เพื่อนร่วมชั้น



  
 

๑๐

ได้ฟังและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารย์ผู้สอน 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสทิธิภาพในข้อ ๑. และ ขอ้ ๒. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ้ 
๓. แล้วนั้น เพ่ือให้การสอนของรายวิชานี้มคุีณภาพอันนําไปสู่การผลติบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในบางหัวข้อ เพื่อให้ได้มุมมองท่ีแปลกใหม ่
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่
ได้รับจากผลการประเมิน 

 
 
 


