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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป  

1 รหสัและช่ือวิชา   
07-212-204   พฤตกิรรมผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่ 
                      Fashion Consumer Behavior  

 จ านวนหน่วยกิต      
        3 หนว่ยกิต  (3-0-6) 

3 หลกัสตูรและประเภทของวิชา    

          คหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาอตุสาหกรรมบริการอาหาร 
4 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

     ผศ.พเยาว์  ดีใจ  
5 ภาคการศกึษา / ชัน้ปีท่ีเรียน    

     ภาคการศกึษาท่ี 1   ชัน้ปีท่ี 2 (56-ปทฟ/1) 
6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

       ไมมี่ 
7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

       ไมมี่ 
8 สถานท่ีเรียน 

      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
9 วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ 

     30 มิถนุายน  2557 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 1 จดุมุง่หมายของรายวิชา 

1.1. เห็นคณุคา่ข้อมลูและแรงจงูใจในการซือ้ของผู้บริโภคทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
1.2. รู้ความหมายและความส าคญัของผู้บริโภค 
1.3. เข้าใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
1.4. เข้าใจกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
 

 
  วตัถปุระสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวิชา 

        เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้พืน้ฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการปรับปรุง
และการยกตวัอยา่งอ้างอิงให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจบุนัและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัของการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคในปัจจบุนั 
   

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1 ค าอธิบายรายวิชา 
        ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค  กระบวนการตดัสินใจ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่กระบวนการ
ตดัสินใจของผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่  อิทธิพลทางสงัคมและวฒันธรรมตอ่การบริโภคสินค้าแฟชัน่ 
แนวโน้มทางพฤตกิรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่   
 

 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบตัิ/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศกึษาด้วย

ตนเอง 
บรรยาย  45 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา 
 

 สอนเสริมเฉพาะ
นกัศกึษาท่ี
ต้องการ 

 ไมมี่การการฝึกปฏิบตัิ การศกึษาด้วย
ตนเอง 6 ชัว่โมงตอ่
สปัดาห์ 

 

3 จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 
- อาจารย์ประจ าวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคลได้ วนัองัคาร  
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมลูสว่นบคุคล
โดยมีคณุธรรม จริยธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร  ดงันี ้

-  ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสตัย์สจุริต 
- มีวินยัตรงตอ่เวลาและความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดบัความส าคญัได้ถกูต้อง 
 

 วิธีการสอน 
1. บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเดน็ทางพฤตกิรรมการบริโภค 
2. ยกตวัอย่างและสอดแทรกสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมปัจจบุนั 
  

 วิธีการประเมินผล 
        1.  การเช็คช่ือ  การให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการสง่งานตามก าหนดเวลา 
        2.  พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ของนกัศกึษา  

3. พิจารณาจากการแตง่กายของนกัศกึษา 
4. สงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษาในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ อยา่ง

ตอ่เน่ือง  
2 ความรู้ 
 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

         มีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  กระบวนการตดัสินใจซือ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและสง่ผลตอ่
การตดัสินใจของผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่ รวมทัง้อิทธิพลทางสงัคมและวฒันธรรมตอ่การบริโภคสินค้า
แฟชัน่  ตลอดจนแนวโน้มทางพฤตกิรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่ 
 

 วิธีการสอน 
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ เน้นหลกัทางทฤษฎี เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2. มอบหมายให้ท ารายงานเร่ือง  พฤตกิรรมการเลือกซือ้สินค้าของผู้บริโภคและน าเสนอหน้า

ชัน้เรียน 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
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  วิธีการประเมินผล 

         1.   การทดสอบย่อย  การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
         2.  พิจารณาจากรายงานท่ีมอบหมาย 
         3.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและการรายงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 
 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

3.1   สามารถน าทฤษฏีมาประยกุต์ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคได้ 
3.2   สามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ปัญหา  การแก้ปัญหา 

 วิธีการสอน 
1.    การเข้ากลุม่ร่วมระดมความคิด 

       2.    แล้วน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
3. อภิปรายกลุม่ 
 

 วิธีการประเมินผล 
  1.    ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค เน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์และการ
น าไปใช้ 
   2.     วดัผลจากน าเสนอผลงาน 
   3.   สงัเกตพฤตกิรรมการแก้ปัญหา   

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

4.1 พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 
4.2  พฒันาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
4.3  พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายครบถ้วนตรงตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 วิธีการสอน 

1.จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
2. มอบหมายงานรายกลุม่และรายบคุคล 
3. ปลกูฝังให้มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับในงานกลุม่ 
4. สง่เสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
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   วิธีการประเมินผล 

          1.    ประเมินจากการรายงานหน้าชัน้เรียนโดยอาจารย์และนกัศกึษา 
          2.    ประเมินพฤตกิรรมภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
          3.  พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
          4.  สงัเกตพฤตกิรรมการระดมสมอง 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

         5.1  ทกัษะการคดิตวัเลขในการตัง้ราคา  คิดต้นทนุ  
         5.2  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง การเขียน  
         5.3  พฒันาทกัษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 
         5.4  ทกัษะการน าเสนอรายงานโดยใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 วิธีการสอน 
        1.    มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 

2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
3. สง่เสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมลูและน าเสนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่างถกูต้องและให้

ความส าคญัในการอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
 วิธีการประเมินผล 

         1.  ประเมินผลจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
          2.  ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

6 ทักษะด้านการปฏิบัตงิาน (ถ้ามี) 
 6.1 ทกัษะด้านการปฏิบตังิาน ท่ีต้องพฒันา 

            - 
 6.2 วิธีการสอน 

           - 
 6.3 วิธีการประเมินผล 

            - 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 
 
สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด        (หน่วย
เรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ การวดัผล 

1  ชีแ้จงแผนการสอน 
มอบหมายงาน 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพฤตกิรรม
ผู้บริโภค 
1.1  ความหมายพฤติกรรม
ผู้บริโภค 
 

     3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
แบบฝึกหดั 

2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพฤตกิรรม
ผู้บริโภค  (ตอ่) 
1.2    ท าไมต้องศกึษาพฤตกิรรม
ผู้บริโภค 
1.3  สาเหตท่ีุต้องศกึษา
พฤตกิรรมผู้บริโภค 
1.4  การน าความรู้ของพฤติกรรม
ผู้บริโภคไปประยกุต์ใช้ 
1.5 แนวทางการศกึษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
แบบฝึกหดั 

3 
 
 
 
 
 
 

 

3. ปัจจยัภายในของผู้บริโภค 
(ปัจจยัด้านจิตวิทยา) 
3.1 ความต้องการและการจงูใจ
ของผู้บริโภค 
3.1.1 ความหมายความต้องการ

และการจงูใจ 
3.1.2 ประเภทและระบบของ 
ความต้องการ 

3 
 
 
 
 
 

 
 

บรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ถาม-ตอบ 
แบบฝึกหดั 
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
 (หนว่ยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ การวดัผล 

 3.1.3  กระบวนการจงูใจ 
3.1.4 ทฤษฎีการจงูใจ 
3.1.5   ความขดัแย้งทางด้านการ
จงูใจกบักลยทุธ์ทางการตลาด 

    

4 3.2  การรับรู้ของผู้บริโภค 
3.2.1  ความหมายของการรับรู้  
3.2.2  ลกัษณะของการรับรู้ 
3.2.3 สิ่งเร้าทางการตลาดกบัการ
รับรู้ 
3.2.4 ลกัษณะของผู้บริโภคกบั

การรับรู้ 
3.2.5  กระบวนการรับรู้ 
 

3  บรรยาย คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
โฆษณา
เก่ียวกบัการ
รับรู้ 

5 3.3  การเรียนรู้  
3.3.1  ลกัษณะการเรียนรู้ของ
ผู้บริโภค 
3.3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ 
3.3.3 คณุสมบตัขิองตวัแบบท่ี

ชว่ยให้เกิดประสิทธิผล   

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
แบบฝึกหดั 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ทศันคต ิ 
3.4.1  ความหมายของทศันคติ 
3.4.2  หน้าท่ีของทศันคติ 
  3.4.3  แหลง่ท่ีมาของการเกิด  
ทศันคติ 

3.4.3 องค์ประกอบของทศันคติ 
3.4.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
3.4.5 ตวัแบบทศัคตขิองฟิชเบน 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาม-ตอบ 
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สปัดาห์ 
ท่ี 

 
หวัข้อ/รายละเอียด 

 (หนว่ยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

 
จ านวน
ชัว่โมง 

 
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

 
ส่ือท่ีใช้ 

 
การวดัผล 

 
 
 
7 

3.4.6 อิทธิพลของการส่ือสารตอ่ 
         การเกิดทศันคตแิละการ 
         เปล่ียนแปลง 
3.5  บคุลิกภาพ  
3.5.1  ความหมายของ
บคุลิกภาพ 
3.5.2 ทฤษฎีบคุลิกภาพ 
3.5.3 แนวคิดเก่ียวกบัตนเอง 
3.5.4    การใช้แนวคดิเก่ียวกบั

ตนเองเพ่ือก าหนด
ต าแหนง่ผลิตภณัฑ์ 

            และรูปแบบการด าเนิน 
ชีวิต 
3.5.5 การแบง่ประเภทของ

ผู้บริโภคตามคา่นิยม
และการด าเนินชีวิต  

 
 
 
3 

 
 
 
บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

 
 
 
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
ถาม-ตอบ 
แบบทดสอบ
เก่ียวกบั
บคุลิกภาพ 

8 ปัจจยัทางสงัคม 
3.6 กลุม่อ้างอิง  
3.6.1   ความหมายของกลุม่

อ้างอิง 
3.6.2   ประเภทของกลุม่อ้างอิง 
3.6.3  ลกัษณะของกลุม่อ้างอิง 
3.6.4  อิทธิพลของกลุม่อ้างอิง 
3.6.5 การน าอิทธิพลของกลุ่ม

อ้างอิงไปประยกุต์ใช้
ทางการตลาด 

 
 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
 (หนว่ยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ การวดัผล 

9 3.7 ครอบครัว  
3.7.1 ความหมายของครอบครัว 
3.7.2 วงจรชีวิตของครอบครัว 
3.7.3  หน้าท่ีของครอบครัว 
3.7.4 ตวัแบบการขดัเกลาทาง

สงัคมด้านการเป็น
ผู้บริโภค 

3.7.5 ตวัแบบการตดัสินใจซือ้
ของครอบครัว 

3.7.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ของ
ครอบครัว 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
 

10 3.8 ชัน้ทางสงัคม 
3.8.1  ความหมายของชนชัน้ของ

สงัคม 
3.8.2 ลกัษณะของชัน้สงัคม 
3.8.3  การวดัชัน้ของสงัคมและ

การแบง่ประเภท 
3.8.4 โครงสร้างชัน้สงัคมและ

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
3.8.5 สงัคมกบัพฤตกิรรม

ผู้บริโภค 
3.8.6 ชัน้สงัคมกบักลยทุธ์

การตลาด 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

 ถาม-ตอบ 
 

11 3.9  วฒันธรรม 
3.9.1  ความหมายของวฒันธรรม 
3.9.2  ลกัษณะส าคญัของ

วฒันธรรม 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
 (หนว่ยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ การวดัผล 

 3.9.3  วฒันธรรมกบัพฤตกิรรม
ผู้บริโภค 

3.9.4 การวิเคราะห์ความ
แตกตา่งทางด้าน
วฒันธรรมข้ามชาติและ 

วฒันธรรมยอ่ย 

    

12 4. กระบวนการตดัสินใจซือ้ 
4.1 การมองเห็นปัญหา 
4.2 การแสวงหาภายใน 
4.3 การแสวงหาภายนอก 
4.4 การประเมินทางเลือก 
4.5  การตดัสินใจซือ้ 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 
กรณีศกึษา 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
การระดม
ความคดิใน
กรณีศกึษา 

13 4.6  การสร้างความแตกตา่ง 
4.7 การลดอตัราเส่ียงใน

ความรู้สกึของผู้บริโภค 
4.8  การสร้างสิ่งลอ่ใจ 
4.9 ประเภทของสินค้าท่ีแบง่ตาม

ลกัษณะการตดัสินใจของ
ผู้บริโภค 

4.10 ทศันคตหิลงัการใช้ 
 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
 

14 5. พฤตกิรรมผู้บริโภคกบัการ
จดัการทางการตลาด 
5.1 แนวคิดเก่ียวกบัพฤตกิรรม

ผู้บริโภค 
5.2 พฤตกิรรมผู้บริโภคกบัการ

ตดัสินใจด้านผลิตภณัฑ์ 
5.3   พฤตกิรรมผู้บริโภคกบัการ 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
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ตดัสินใจด้านราคา 
สปัดาห์
ที 

หวัข้อ/รายละเอียด 
 (หนว่ยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ การวดัผล 

15 5.4  พฤตกิรรมผู้บริโภคกบัการ
จดัการทางการตลาด 
5.5 พฤตกิรรมผู้บริโภคด้านการ

จดัจ าหนา่ย 
5.6 พฤตกิรรมผู้บริโภคด้านการ

สง่เสริมการตลาด 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
 

16 สอบปลายภาคการศกึษา      
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม  

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัสว่นของ      

การประเมินผล 
1 (ผลการเรียนรู้ 

5 ด้าน) 
ทดสอบย่อยครัง้ 1 
ทดสอบย่อยครัง้ 2 
สอบปลายภาคการศกึษา 

4 
8 
16 

20 % 
20 % 
30 % 

2 (ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน) 

วิเคราะห์กรณีศกึษา 
การน าเสนอการค้นคว้า 
ฯลฯ 

ตลอด               
ภาคการศกึษา 

 
20 % 

3 (ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน) 

การเข้าชัน้เรียน 
การมีสว่นร่วมในการอภิปราย เสนอ
ความคดิเห็น ฯลฯ 

ตลอด               
ภาคการศกึษา 

 
10 % 
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หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1 เอกสารและต าราหลกั 

 ศริิวรรณ  เสรีรัตน์.  พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ :  วิสทุธ์ิพฒันา,  2538. 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  พฤตกิรรมผู้บริโภค.  หนว่ยท่ี 1-8, 9-15  ,2536. 
ดารา  ทีปะปาล.  พฤตกิรรมผู้บริโภค.  รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์,  2542. 
ดร.เสรี  วงษ์มณฑา.  พฤตกิรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ  :  วิสทุธ์ิพฒันา.  2546.  
 

2 เอกสารและข้อมลูส าคญั 
    ไมมี่ 
 

3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 
  เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อในประมวลรายวิชา 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1 กลยทุธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ท่ีจดัท าโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคดิและ
ความเห็นจากนกัศกึษาได้ดงันี ้

- การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
-  นกัศกึษาประเมิน 

2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ดงันี ้

- ผลการเรียนของนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จงึมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอนดงันี  ้

- สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 

        ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจาก
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การเรียนรู้ในวิชา  ได้จากการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดงันี ้

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมิใช่อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

- ตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามท่ีก าหนดใน
รายวิชา เช่น ข้อสอบ  รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤตกิรรม 

5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ดงันี ้

- ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตาม
ข้อ 4   

 
 


