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แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  หมายถึง  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆ ว่า  ได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่  
และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป  รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด  ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก  การ
วิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา  หัวหน้าภาค  หรือผู้ประเมินภายนอก  รวมทั้งการสํารวจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุง
และพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด้วย  ๖ หมวด  ดังนี ้
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 

 

   แบบ มคอ ๕ 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๔ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สาขาวิชา/คณะ สาขาวิชานเิทศศาสตร์     คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา 
๓๐๕๑๑๐๑  หลักการโฆษณา        

๒. จํานวนหนว่ยกิต 
๓(๓-๐-๓)  

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่เนื้อหา 

๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
รองศาสตราจารย์สุวรรณี  โพธิศรี 

๕. ระดับการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชานิเทศศาสตร์   ช้ันปีที่ ๑ กลุ่ม ๑ รหัส  ๕๓   (หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 ศศ.บ  .๔ ปี) จํานวน   ๔๓  คน ในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๔  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔    

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

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
       - 

๘. สถานที่เรียน  
ห้องเรียนมาตรฐาน   ๓๖๗๓  อาคาร  ๓๖    คณะวิทยาการจัดการ 
วันอังคาร คาบท่ี  ๖-๘   และ คาบที่ ๙-๑๑    

 

๙. วันที่จัดทาํรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

บทที ่๑ ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับการโฆษณา
 ความหมายของการโฆษณา   
 ความสําคัญของการโฆษณา   
 บทบาทของการโฆษณา    

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา   
 หน้าที่ของการโฆษณา    
      ประเภทของการโฆษณา  
      ลกัษณะของการสื่อสารด้านการ
โฆษณา 

 

๓ 

 

๓ 

 
เป็นไปตามแผนการสอน 

บทที ่๒  หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การโฆษณา  
 ความหมายของการตลาด    
 แนวคิดทางการตลาด    
 ส่วนผสมทางการตลาด   
 บทบาทและความสัมพันธ์ของการ
โฆษณาในทางการตลาด                
 กระบวนการสื่อสารทางการตลาด  
 แนวคิดพ้ืนฐานการโฆษณา  
    
  

๖ ๖ 

 

 เป็นไปตามแผนการ
สอน  
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บทที่  ๓  องค์ประกอบธุรกิจโฆษณา  
 ผู้โฆษณา       

บริษัทตัวแทนโฆษณา    
 องค์กรผู้ผลิตสิง่โฆษณา      
 องค์กรสื่อโฆษณา          
 หน่วยงานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๓ ๓  
เป็นไปตามแผนการสอน 

 

หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

บทที่  ๔     พฤติกรรมผู้บริโภคกับการ
โฆษณา    
            ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
   
 ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บรโิภค       
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค        
  

๖ ๖ เป็นไปตามแผนการสอน 
 

บทที่  ๕  สื่อโฆษณา  
 ความหมายของสื่อโฆษณา    
 ประเภทและคณุลักษณะของสื่อ
โฆษณา  
 ศัพท์พ้ืนฐานทีเ่กี่ยวข้องกับการ
วางแผนสื่อโฆษณา      
    
 การวางแผนสื่อโฆษณา  

๓ ๓ 
 

เป็นไปตามแผนการสอน 

                 สอบกลางภาค ๓ ๓ เป็นไปตามแผนการสอน 
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หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

บทที่  ๖  กระบวนการโฆษณา      
 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์      
 การวิเคราะห์ผู้บริโภค    
 การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด  
     ขั้นตอนการรณรงค์การโฆษณา  

๓ ๓ เป็นไปตามแผนการสอน 
 

บทที่  ๗ งบประมาณการโฆษณา   
 ความหมายของงบประมาณการ
โฆษณา 
 ขอบข่ายของงบประมาณการโฆษณา 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกําหนด
งบประมาณการโฆษณา  
 
 ขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณการ
โฆษณา     
          วิธีการต้ังงบประมาณในการโฆษณา
  

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามแผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่  ๘  การสร้างสรรค์งานโฆษณา  
 ความหมายและความสําคัญของการ
สร้างสรรค์งานโฆษณา                
 ขั้นตอนในการพัฒนางานสร้างสรรค์ 
 แบบฉบับของแนวความคิดในการ
สร้างงานโฆษณา                  
 หลักการสร้างสรรค์ในการโฆษณา  
 สิ่งดึงดูดใจในการสร้างสรรค์โฆษณา 
 ส่วนผสมของบทโฆษณา   
 เทคนิคในการนําเสนอโฆษณา 

๓ ๓ 
 

 

เป็นไปตามแผนการสอน 
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หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

บทที่  ๙ การวิจัยเพื่อการโฆษณา   
 ประโยชน์ของงานวิจัยเพื่อการ
โฆษณา การวิจัยผู้บริโภค     

การวิจัยสินค้า    
 การวิจัยตลาด    
 การวิจัยเพื่อวัดประสิทธิผลของงาน
โฆษณา 
 

๓ ๓ 

 

เป็นไปตามแผนการสอน 
 

บทที ่๑๐ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ 
และการปฏิบติัตามกฎหมายของ
ผู้ประกอบการโฆษณา 
 ความหมายของผู้ประกอบการ
โฆษณา 
 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
โฆษณา  
 จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ
โฆษณา 
    สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค 
    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๓ ๓ เป็นไปตามแผนการสอน 
 

สอบปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๔   
ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๔ 

๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีทีม่ีนัยสําคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
(ถ้ามี) 

นัยสาํคญัของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 
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หัวข้อ 
จํานวนชั่วโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน 
๒๕% 

เป็นไปตามแผนการสอน 
 

เพราะได้มอบหมายงานค้นคว้าด้วย 
ตนเองก่อนดําเนินการเรียนการสอน 
 

                        - 

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธผิล 

ปัญหาของการใช้วิธสีอน  
(ถ้ามี)  พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 

ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม  

  - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมในงานโฆษณา 
 - อภิปรายกลุ่ม 
  - กําหนดให้นักศึกษาหากรณี
ตัวอย่างที่ เกี่ยวข้องแล้วนํามา
วิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่
เรียน พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน 
 

 ไม่มี 

 

ผลการเรยีนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธผิล 

ปัญหาของการใช้วิธสีอน  
(ถ้ามี)  พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
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ด้านความรู ้  - บรรยายประกอบสื่อ และการ
ยกตัวอย่าง 
 -  การทํางานกลุ่มและนําเสนอ
รายงานจากการค้นคว้า 
 - วิเคราะห์ช้ินงานโฆษณา 
 -  จัดทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 -  สรุปเนื้อหาการเรียนด้วย 
mind map         
 

 

 
                 
 
 
               ไม่มี 

ด้านทักษะทางปัญญา  - มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/
รายบุคคล   ค้นคว้าและนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 
 -  อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

                

 
 

               ไม่มี 

ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

-  กําหนดให้นักศึกษาทํางาน
กลุ่ม ด้วยการรู้จักการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ การวางแผนใน
การ ทํางาน  การแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ  ใน
เนื้อหารายวิชา 
 -  การร่วมกันวิเคราะห์ช้ินงาน
โฆษณา 
 

 

 
 
 
 

ไม่มี 

ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 - ให้นักศึกษาเข้าเรียนบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาหลักการ
โ ฆ ษ ณ า ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย และศึกษาค้นคว้า 
ส่งงานทางเว็บ 
 

 ไม่มี 
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๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวธิีสอน 
      การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังนี้ 
 ๔.๑ จัดใหม้ีการสัมมนาเพื่อรว่มกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการ
ประเมินประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และข้อมูลอ่ืนที่เกีย่วข้อง มาใช้
ประกอบการพิจารณา 
 ๔.๒ จัดใหม้ีการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องสภาพการใช้และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนเสมือน : กรณีศึกษารายวิชา ๓๐๕๑๑๐๑ หลกัการโฆษณา 

                                หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน   
                  ๔๓    คน                                                                                      

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา    
                  ๔๓    คน                                                                                      

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    
                     -  คน                                                                                      
   

๔. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A - - 

 B+ ๑ ๒.๓๒ 

B ๖ ๑๓.๙๕ 

C+ ๑๑ ๒๕.๕๘ 

C ๗ ๑๖.๒๘ 

D+ ๙ ๒๐.๙๓ 

D ๓ ๖.๙๘ 

F ๕ ๑๑.๖๓ 

I ๑ ๒.๓๒ 

ผ่าน (P, S) - - 

ไม่ผ่าน  (U) - - 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้
             การวัดผล 
 1.  คะแนนระหว่างภาคเรียน     ร้อยละ  ๗๐ 
  1.1  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน    ร้อยละ ๑๐ 
  1.2  รายงานและนําเสนอหน้าช้ันเรียน   ร้อยละ ๑๐ 
 
  1.3   กรณีศึกษา  ศึกษาค้นคว้าโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและกิจกรรมทา้ยบท 
         ร้อยละ ๒๐  

1.4  ทดสอบระหว่างภาคเรียน    ร้อยละ ๓๐  
2.  คะแนนสอบปลายภาคเรยีน     ร้อยละ ๓๐  
 
การประเมินผล 

  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ได้ระดับผลการเรียน  A  
  คะแนนร้อยละ ๗๕-๗๙   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  B+ 
  คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๔   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  B 
  คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  C+ 
  คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  C 
  คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  D+ 
  คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔   คะแนน  ได้ระดับผลการเรียน  D 
  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ   ๔๙ ลงมา  ได้ระดับผลการเรียน  E 

๕. ปัจจัยที่ทาํให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  
                      ไม่มี 
 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕  
ข้อ ๒ 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมนิ  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

คลาดเคลื่อนด้านเวลาการสอบกลางภาค เนื่องจากในระหว่างภาคเรียนมีกิจกรรมบ่อยครั้ง 
ทําให้ต้องขยายเวลาในการสอนเนื้อหาจนทําให้
ต้องเลื่อนเวลาในการสอบ 
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๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 
นศ.เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไม่สามารถทําได้

ทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม
ของนักศึกษาแต่ละคน ไม่เหมอืนกัน 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

การทวนสอบโดยการสอบวัดผล จากอาจารย์
ผู้สอน 

มีการสอนเพิ่มเติมในบางหัวข้อที่นักศึกษายัง
เข้าใจไม่กระจ่าง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบ
แก้ตัว 

๘. ผลการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
      ๘.๑ ผลงานวิจัย 

              ผลงานวิจัยเรื่อง                                 สรุปผล 

สภาพการใช้และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเสมือน : 
กรณีศึกษารายวิชา ๓๐๕๑๑๐๑ หลักการ
โฆษณา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชา
หลักการโฆษณาในห้องเรียนเสมือน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

๘.๒ งานบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ สรุปผล 

- - 

๘.๓ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปผล 

- - 

๙. ทรัพยากรหรือวิธีการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ สรุปผล 

มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษางาน
โฆษณาทั้งในและต่างประเทศจากเว็บไซต์ 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในการสืบค้นได้ใน
ระดับดี 

๑๐. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 

การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ ์ สรุปผล 

- - 

๑๑. การดูงาน 
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การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา สรุปผล 

- - 
 

 
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาํเนนิการ 

 

๑.  ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิ่งอาํนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ    
การเรียนการสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

อาคาร  ๓๖   คณะวิทยาการจัดการมีทรัพยากรและ
สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง 
 

ไม่มี 

๒. ประเด็นดา้นการบริหารและองค์กร 

ปัญหาดา้นการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา 

ไม่ม ี

 
 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
ข้อสอบยาก ทาํให้สอบไม่ผ่าน  

1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
เปิดโอกาสให้มีการสอบแก้ตัว 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  

2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอื่น 
    ข้อวิพากษ์ที่สําคัญ จากการสอบถาม นกัศึกษา พบว่า การสอนในหอ้งเรียนเสมือนดีแล้ว ทําให้ได้รับความรู้

นอกห้องเรียนและก้าวทันเทคโนโลยี 

2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
    อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การใช้ห้องเรียนเสมือนควบคู่ไปกับการสอนให้ช้ันเรียนเป็นสิ่งที่ดี 
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
 ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการดําเนนิการ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 

 
๒. การดําเนนิการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอน ให้หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละหวัข้อ จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความ
ต้ังใจเรียน  

๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากรมาให้ความรู้ใหม่ๆ 
ด้านการโฆษณา 

สัปดาห์ที่ ๘ อาจารย์ผู้สอนติดต่อ เลขา
หลักสูตรประสานงาน 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ๑. จากผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินของนักศึกษา คณะควรที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การเรียนให้เหมาะสม แทนการกําหนดงบประมาณรายวิชา เพราะแต่ละรายวิชาจะมีกิจกรรมเพื่อเสริมการ
เรียนรู้แตกต่างกัน  
       ๒. ควรจัดสรรอุปกรณท์ี่จําเป็นในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ครบถ้วน  
       ๓. เพิ่มกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่มีผลชัดเจนต่อการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถตามสาระของรายวิชา  และควรที่จะพิจารณาให้เป็นแนวปฏิบัติของสาขาวิชา   

 
ลงชื่อ :                                                               . 

 (รองศาสตราจารย์สุวรรณี   โพธิศรี)                                                       
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
 วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 


