
มคอ.3 

รายวิชา ธุรกิจสารสนเทศ 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา    1633601 
 (ช่ือวิชาภาษาไทย)  ธุรกิจสารสนเทศ 
 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ)  Information Business 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร  
  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน/กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาสารสนเทศศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  รศ.ชัยเลิศ ปรสิุทธกุล 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน  
  อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2556  ช้ันปีท่ี  1 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
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 ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 พ.ศ. 2555 

หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษา 
1. เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ แหล่ง

สารสนเทศทางด้านธุรกิจ ประเภทธุรกิจสารสนเทศ การศึกษาความต้องการและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ การตลาดในธุรกิจสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจสารสนเทศ 

2. ตระหนักในความสําคัญและความจําเป็นของธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจ
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศทางด้านธุรกิจ ประเภทธุรกิจสารสนเทศ การศึกษาความ
ต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ การตลาดในธุรกิจสารสนเทศ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจสารสนเทศ 

3. มีความสามารถในการคิดและการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ การจัดการ
ธุรกิจสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศทางด้านธุรกิจ ประเภทธุรกิจสารสนเทศ การศึกษา
ความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ การตลาดในธุรกิจ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจสารสนเทศ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ท้ังจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายวิชาตามพัฒนาการของสังคมในการรับรู้และใช้
สารสนเทศ รวมถึงปรับตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตลอดจน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือผลิตบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพสูงในการจัดการสารสนเทศ ท่ีเน้นการจัดหา การรวบรวม การวิเคราะห์
และประเมินค่าสารสนเทศ การบริการและเผยแพร่สารสนเทศให้มากท่ีสุด และมีความเป็นธุรกิจมาก
ขึ้น โดยร่วมมือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเลือกใช้นวัตกรรมที่
เหมาะสมเพ่ือการเติบโตและขยายงาน และเพ่ิมมูลค่าให้แก่สารสนเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
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หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา 
  ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศทางด้านธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจสารสนเทศ การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ 
การตลาดในธุรกิจสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจสารสนเทศ 
 
 
 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเส ริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง   
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
 รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2)  
   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
   (1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญต่อการดํารงตนและ
การปฏิบัติงาน 
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   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  
   (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
   (4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา และใจ  
   (5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  1.2 วิธีการสอน  
   กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
มีความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น  
   นอกจากน้ี มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการวางตัวที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน เช่น 
การยกย่องนักศึกษาที่กระทําความดี มีความเสียสละ  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
 
  1.3 วิธีการประเมินผล 
   (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
   (3) ประเมินจากความซ่ือสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบ 
   (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
2 ความรู้ 
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
     (1)  มีความรู้และความเข้าใจสาระสําคัญของในเน้ือหาวิชา 
 (2)  มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งเข้าใจหลักการ
และประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
 (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 (4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
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   2.2 วิธีการสอน 
   ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี จัดให้มีการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจสารสนเทศ 
  2.3 วิธีการประเมินผล 
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
   (1) แบบฝึกหัด 
   (2) การสอบปลายภาคเรียน 
   (3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
   (4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   (5) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   (2) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากข้ึน  
   (3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
   (4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีกําหนด 
   (5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
  3.2 วิธีการสอน 
   (1) กรณีศึกษา 
   (2) การอภิปรายกลุ่ม 
  3.3 วิธีการประเมินผล 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
เป็นต้น 
4. ทักษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
   (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน 
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   (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ  ในกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมทีมงาน  
    (3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
    (4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ    
   (5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม  
   (6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเน่ือง  
  4.2 วิธีการสอน 
   ใช้การสอนที่ มีการกําหนดกิจกรรมให้ มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานท่ี ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล 
และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
   (1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง
ดี 
   (4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลท่ัวไป 
   (5) มีภาวะผู้นํา 
  4.3 วิธีการประเมินผล 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ช้ันเรียน และสงัเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
   (1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ 
   (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



มคอ.3 

 7

   (4) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
   (5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
  5.2 วิธีการสอน       
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
  5.3 วิธีการประเมินผล 
   ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการนําเสนอต่อช้ันเรียน 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วิธีการ
ประเมิน 

ผู้สอน 

1 แนวการจัดการเรียนรู ้
ทดสอบก่อนเรียน 

3 1. แจกและชี้แจงแนว
การจัดการเรียนรู้ 

2. อ ธิบ ายภาพรวม
ของเน้ือหาท้ังหมด
ในรายวิชา 

3. แบบทดสอบก่อน
เรียน 

อ.วลัยลักษณ ์

2 บทที ่1 ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับธุรกิจ 

3 1. ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้
พ้ื น ฐาน เกี่ ย ว กับ
ธุรกิจ 

2. อ ภิ ป ร า ย ส รุ ป
แนวคิด 

อ.วลัยลักษณ ์
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3. ทําแบบฝึกหัด 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วิธีการ
ประเมิน 

ผู้สอน 

3 บทท่ี 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สารนเิทศเพ่ือธรุกิจ 

3 1. ศึกษาค้นคว้า สรุป
สาระสํ าคัญ  และ
อภิปราย 

2. ทําแบบฝึกหัด 

อ.วลัยลักษณ ์

4-5 บทท่ี 3 เทคโนโลยสีารนิเทศกับ
ธุรกิจ 

3 1. ศึกษาค้นคว้า สรุป
สาระสํ าคัญ  และ
อภิปราย 

2. ทําแบบฝึกหัด 

อ.วลัยลักษณ ์

6-7 บทท่ี 4 สถาบันบริการสารนิเทศ
เชิงพาณิชย ์

3 1. ศึกษาค้นคว้า สรุป
สาระสํ าคัญ  และ
อภิปราย 

2. ทําแบบฝึกหัด 

อ.วลัยลักษณ ์

8 สอบกลางภาค 
9 บทท่ี 5 การจัดการธรุกิจบรกิาร

สารนเิทศเชิงพาณิชย์ 
 1. ศึกษาค้นคว้า สรุป

สาระสํ าคัญ  และ
อภิปราย 

2. ทําแบบฝึกหัด 

อ.วลัยลักษณ ์

10 บทท่ี 6 การให้บริการสารนิเทศ
เชิงพาณิชย ์

3 3. ศึกษาค้นคว้า สรุป
สาระสํ าคัญ  และ
อภิปราย 

4. ทําแบบฝึกหัด 

อ.วลัยลักษณ ์

11-12 บทท่ี 7 การตลาดในงานบริการ
สารนเิทศเชิงพาณิชย์ 

3 1. ศึกษาค้นคว้า สรุป
สาระสํ าคัญ  และ
อภิปราย 

2. ทําแบบฝึกหัด 

อ.วลัยลักษณ ์

13-14 บทท่ี 8 การพาณิชย์
อิเลก็ทรอนกิส์ 

3 1. ศึกษาค้นคว้า สรุป
สาระสํ าคัญ  และ

อ.วลัยลักษณ ์
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อภิปราย 
2. ทําแบบฝึกหัด 

15-16 นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 3 นั กศึ กษ านํ า เสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 

อ.วลัยลักษณ ์

17-18 สอบปลายภาค 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

การ
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ท่ีกําหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
  -  สอบปลายภาค 17-18 20 

(2) จิตพิสัย ตลอดเทอม 10 
(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน 
ตลอดเทอม 10 

(4) วิเคราะห์กรณีศึกษาและการนําเสนอ ตลอดเทอม 20 
(5) รายงานและการนําเสนอ 15-16 30 
(6) แบบฝึกหัด ตลอดเทอม 10 

 
หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์. (2548). สารนิเทศเพ่ือธุรกิจ. ราชบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 ไม่มี 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 ไม่มี 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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  กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพ่ือพัฒนา            
การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทําแบบฝึกหัด การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูลที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
  การทดสอบปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเน้ือหาที่ได้สอน
ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 
 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน  
  หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน เช่น 
  - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
  - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ทําให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา ก็จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ซ่ึงก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับน้ันจะกระทําทุก 5 ปี ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
 


