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มคอ. 3 

คํานํา 
 

  รายละเอียดของรายวิชา 3572701 พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาในการ
บริการ  มุงเนนใหผูเรียนมีความเขาใจความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง 
และทฤษฎีการรับรูของลูกคาในการบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพ่ือกลยุทธการตลาด รูปแบบใหมของ
พฤติกรรมการบริโภค ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือกลุมเปาหมายขนาดใหญ และความสามารถในการ
จัดการอารมณ รายละเอียดของรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการบริหารและ
การจัดการกระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามนวัตกรรมท่ี
เก่ียวของ โดยใชทักษะการคนควาเพ่ิมเติมจากการเรียนรูภายนอกหองเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถนําความรูท่ีได
จากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได   

        
             
 

อาจารยผูสอน 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกคา 

27 กุมภาพันธ 2558 
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มคอ. 3 

สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป 4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 5 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ 5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล  9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 11 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 11 
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มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3572701 พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาในการบริการ 
  (Customer Behavior in Service and Customer Expectation and Perception) 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา ประเภทหมวดวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ตอนเรียน A1 & B1 
 อ.ปริศนา ม่ันเภา  อาจารยผูสอน prisana_mun@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 / ชั้นปท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
    หองเรียน 301 อาคารเรียนรวม 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    วันท่ีจัดทํา     วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 
    วันท่ีปรับปรุง  วันท่ี  23 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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มคอ. 3 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญของความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความ
คาดหวัง และทฤษฎีการรับรูของลูกคาในการบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพ่ือกลยุทธการตลาด 
รูปแบบใหมของพฤติกรรมการบริโภค และความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ีอกลุมเปาหมาย 

1.2 เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได นอกจากนี้ยัง 
สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ

ทางการจัดการในปจจุบัน 
2.2 เพ่ือการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญท่ีผูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพ่ือความถูกตอง 
2.3 เพ่ือใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอรายวิชา พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาใน

การบรกิาร  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการเรียน 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
     ความเขาใจความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการ
รับรูของลูกคาในการบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพ่ือกลยุทธการตลาด รูปแบบใหมของพฤติกรรมการ
บริโภค ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือกลุมเปาหมายขนาดใหญ และความสามารถในการจัดการอารมณ 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมี 90 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ผูเรียนสามารถนัดหมายกับผูสอนผานทาง e-mail กอน 24 ชั่วโมง แตละคน/กลุม สามารถปรึกษา
ไดครั้งละไมเกิน 30 นาที ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรระหวาง 10:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 15:00 น. (ไม
เกิน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห) ยกเวนวันท่ีผูสอนติดภารกิจ วันสอน และวันหยุดราชการ ท้ังนี้ผูเรียนสามารถ 
ติดตอผานทาง e-mail  
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มคอ. 3 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนท่ีไดรับกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพและคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตอผูอ่ืน
อยางสมํ่าเสมอ  
 3) มีภาวะผูนําเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี โดยสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4) มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
   1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกิจ 
โดยมีวัตถุประสงคไมทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง  

2) อภิปรายกลุม 
3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 

   1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) สงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา  
2) มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 
3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู 
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 1) มีความรูและเขาใจในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต โดยมีความรูในสาขาวิชาการ
บริการลูกคาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากล และทันสมัยตอ
สถานการณโลก 
 2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูท่ีศึกษา แลวนํามาบรูณาการความรูจากศาสตรตางๆ 
มาประยุกตมาใชกับชีวิตประจําวัน 
2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสือ่ประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint 
เปนตน 

2) การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา 
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา  

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานความรู 
1) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
2) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม 
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
4) วิเคราะหกรณีศึกษา 
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มคอ. 3 

3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี โดยมีความสามารถประมวลและ 
ศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยงรวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม ท้ังเชิงกวางและเชิงลึก โดยการศึกษาจากกรณีศึกษา 
 2) สามารถคิดอยางเปนระบบ โดยการใหทํา Mind Mapping  การวางภาพรวมแลวนํามาโยง
เช่ือมกันอยางเปนระบบ 

3) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ 
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
   3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน รวมท้ังเชิญวิทยากร มาบรรยายในหองให 
นักศึกษารับฟง เชน เอกสารประกอบ PowerPoint เปนตน 

2) การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา 
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา  

   3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณหรือเนนการวิเคราะห 

แนวคิดในการประยุกต 
2) ประเมินจากชิ้นงานท่ีสงใหถูกตองตามทฤษฎี 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได โดยมีความสามารถในการปฏิบัติ 
และรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมท้ัง
มีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางได โดยมี 
ความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน และริเริ่ม
สรางสรรคในเรื่องวิชาชีพได 

3) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางดี ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มี 
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล โดยมีการเขาไปเรียนภาษาอังกฤษและอบรมเพ่ิมเติม 
    4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสือ่ประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint  
เปนตน 

2) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
3) มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล 

    4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย 
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2) การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํากิจกรรม  
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศตางๆ ในการฟง การพูด การอาน 
การเขียน และการสรุปประเด็นตางๆ เพ่ือการติดตอส่ือสารกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถติดตอส่ือสารกับลูกคาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนเก่ียวของกับคอมพิวเตอร โดยการใหฝกการพิมพดีดและ 
การใช  Microsoft office 

4) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยคนหาขอมูล 
จากคอมพิวเตอร แลวนํามาประยุกตใชในวิชาท่ีเรียน  
    5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน และทํารายงานโดย 
เนนการนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
    5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา 
2) สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
3) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
4) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี    
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 ปฐมนิเทศการเรียนการสอน  แนะนํา
บทเรียนและเครื่องมือเสริมการเรียนรู 
รวมท้ังเรียน หัวขอเรื่อง “พ้ืนฐาน
เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค” 

3 บรรยาย อ.ปริศนา ม่ันเภา 

2 หัวขอเรื่อง “การวิจัยผูบริโภค” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม อ.ปริศนา ม่ันเภา 

3 หัวขอเรื่อง “กระบวนการกอนการซ้ือ” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

4 หัวขอเรื่อง “กระบวนการหลังการซ้ือ” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

5 หัวขอเรื่อง “การรับรูของผูบริโภค” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

6 หัวขอเรื่อง “การเรียนรูของผูบริโภค” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

7 หัวขอเรื่อง “ทัศนคติของผูบริโภค” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

8 สอบกลางภาค (เก็บ 30%) และเรียน
หัวขอเรื่อง “ความตองการ แรงจูงใจ”  

3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

9 หัวขอเรื่อง “บุคลิกภาพและอารมณ” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

10 หัวขอเรื่อง “คานิยม” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

11 หัวขอเรื่อง “วิถีชีวิตของผูบริโภค” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

12 หัวขอเรื่อง “ครอบครัว” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

13 หัวขอเรื่อง “ กลุมอางอิง” 3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

14 หัวขอเรื่อง “วัฒนธรรมและชนชั้นทาง
สังคม”  

3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 

15 หัวขอเรื่อง “การบริการกับผูบริโภค” 
และการนําเสนอรายงานกลุม (เก็บ 
10%) และสงรายงานเดียว (เก็บ 10%) 

3 บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

อ.ปริศนา ม่ันเภา 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

16 สอบปลายภาค  (เก็บ 40%) กับคะแนน
เขาหองเรียน (เก็บ 10%) 

   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม การแสดงความคิดเห็นในวิชาชีพ
ตรวจสอบรายชื่อเม่ือเขาชั้นเรียน
ทันเวลา      การสงงานท่ีถูกตอง
สมบูรณและตรงเวลาตาม
กฎระเบยีบ 

ทุกสัปดาห ไมคิดคะแนน 

2 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 

คะแนนท่ีไดจากการสอบขอเขียน
กลางภาคเรียนโดยการวิเคราะห
ขอมูล  การนําความรูมาประยุกต
กับชีวิตประจําวัน 

8 30 % 

3 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

การนําเสนอผลงานพรอมกับใช
เทคโนโลยีตางๆ มานําเสนอ 
การทํารายงานกลุม รายงานเดี่ยว 
โดยทําการวิเคราะหกรณีศึกษา
ท้ังวิเคราะหเชิงตัวเลขและการ
บรรยายประกอบ 
 

15 30 % 

4 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 

คะแนนท่ีไดจากการสอบขอเขียน
ปลายภาคเรียน 

16 40 % 

 
 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน 
 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
 แบบประเมินผูสอน  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 ผลการสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนในรายวิชาเดียวกัน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การสอบถามจากนักศึกษา 
 การทวนสอบจากคะแนนสอบ 
 การตรวจรายงานท่ีเสร็จสิ้น 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
 เปลี่ยนหรือสลับ อาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยและหรือผูเชี่ยวชาญ 
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