ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที ! ข้ อมูลโดยทัวไป

!.รหัสและชือรายวิชา
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ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems)

2. จํานวนหน่ วยกิต
! หน่วยกิต ($-&)
@.หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
B. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์วจั นา ขาวฟ้ า
อาจารย์ผสู ้ อน
E. ภาคการศึกษา / ชัFนปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที1 1 / ชั4นปี ที1 2
G. รายวิชาทีต้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
K. รายวิชาทีต้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requires) (ถ้ ามี)
ไม่มี
N.สถานทีเรียน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรี ยนรางนํ4า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
O. วันทีจัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัFงล่ าสุ ด
$9 มิถุนายน ;<<=
หมวดที P จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
!.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื1อใช้ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้

P. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เนื1 องจากการเขี ยนโปรแกรม จําเป็ นต้องศึ กษาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ เพื1อการประยุกต์ใช้งาน
และการพัฒนางานในองค์กรต่าง ๆ การพัฒนาด้านโปรแกรมไปในหลากหลายรู ปแบบ โดยปรับปรุ ง การ
พัฒนางานด้วย ภาษาพีเอชพี
หมวดที @ ลักษณะและการดําเนินการ
!. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสารสนเทศในองค์กรธุ รกิจ ความสําคัญของสารสนเทศทางธุ รกิจ การวางแผนระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื1อการจัดการและการตัดสิ นใจ ระบบสารสนเทศเพื1อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
สารสนเทศการผลิ ต ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิ น ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี วิวฒั นาการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการโซ่ อุปทาน ระบบสารสนเทศ
ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู ้
ระบบสารสนเทศด้านอัจฉริ ยะทางธุรกิจ
P. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย !9 ชัว1 โมงต่อ สอนเสริ มตามความ ฝึ กปฏิบตั ิงาน !9 ชัว1 โมง การศึกษาด้วยตนเอง 5
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ต่อภาคการศึกษา
ชัว1 โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
@. จํานวนชัวโมงต่ อสั ปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 5 ชัว1 โมงต่อสัปดาห์
หมวดที B การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
!.คุณธรรม
!.! คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชี พ เคารพในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วนบุคคล
การไม่ เ ปิ ดเผยข้อ มูล การไม่ ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิJ ทางซอฟท์แวร์ และไม่ละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิJ ทางปั ญญา มี ค วาม
ซื1 อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี4
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื4 อสัตย์สุจริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื1น รวมทั4งเคารพในคุณค่าและศักดิJศรี ของความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
!.P วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี1ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที1เกี1ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในทางที1ผิด เช่น การข้อมูลของลูกค้าออกไปเปิ ดเผย การขายข้อมูล เป็ นต้น
- อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที1เกี1ยวข้อง
!.@ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที1ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที1ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที1ได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้อง
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที1มอบหมาย

P. ความรู้
P.! ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
- มีความรู ้และความเข้าใจเกี1ยวกับหลักการและทฤษฎีที1สาํ คัญในเนื4อหาที1ศึกษา
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั4งประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เครื1 องมือที1เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั4ง ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามข้อกําหนด
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์
- รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื1อง
- มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที1ศึกษาเพื1อให้เล็งเห็นการเปลี1ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
P.P วิธีการสอน
บรรยาย อภิ ปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าบทความ ข้อมูลที เกี1 ยวข้อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึ กษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
P.@ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที1เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเกี1ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา
@. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื1อใช้
ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
@.P วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา ในการนําเทคโนโลยีทีทนั สมัยมาใช้ในปั จจุบนั
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
@.@ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที1มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล
B. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
B.! ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั4งใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางานพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที1มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา

- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
B.P วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวลํ4าของเทคโนโลยี การนําตัวอย่างการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน ธุรกิจ หรื ออ่านบทความที1เกี1ยวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
B.@ วิธีการประเมินผล
- รายงานที1นาํ เสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
E. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
E.! ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
- พัฒนาทักษะการออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื1 องมือ และเทคโนโลยีที1เหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสื1 อสารทั4งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและนําเสนอใน
ชั4นเรี ยน
E.P วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website และเอกสารประกอบการเรี ยน
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที1เหมาะสม
E.@ วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื1 อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
- ปฏิบตั ิงานได้จริ ง
- สามารถนําความรู ้ที1ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่อไปได้

หมวดที E แผนการสอนและการประเมินผล
!. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
ระบบสารสนเทศ
$

จํานวน
ชัวโมง
4

ลักษณะของระบบ
สารสนเทศ
ประโยชน์ของสารสนเทศ
องค์การเสมือนจริ ง
รี อินจีเนียริ1 ง
การจัดการความรู ้
ประเภทของระบบ
สารสนเทศ

;

สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
ความสําคัญของ
สารสนเทศทางธุรกิจ
การวางแผนระบบ
สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื1อการจัดการ
และการตัดสิ นใจ

4

&.

ระบบสารสนเทศเพื1อการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

4

<

ระบบสารสนเทศการผลิต

4

!

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื อทีใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

$.บรรยายในชั4นเรี ยน
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. แบบฝึ กหัด
4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า

$. บรรยายในชั4นเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด
!. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
$. บรรยายในชั4นเรี ยน
อ.นภัสศรัณย์
2. แบบฝึ กหัด
ชัชวาลานนท์
!. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
$. บรรยายในชั4นเรี ยน
อ.นภัสศรัณย์
2. แบบฝึ กหัด
ชัชวาลานนท์
!. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
$. บรรยายในชั4นเรี ยน
อ.นภัสศรัณย์
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง ชัชวาลานนท์
เรี ยน
และ/หรื อ
3. แบบฝึ กหัด
อ.วัจนา
4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ขาวฟ้ า
5. ทดสอบย่อยครั4งที1 $ (10 %)

=

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

4

$. บรรยายในชั4นเรี ยน
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง

อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์

สั ปดาห์
ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื อทีใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

เรี ยน
3. แบบฝึ กหัด
4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า

e

สอบกลางภาค

4

การทดสอบแบบอัตนัย
(30 %)

f

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

4

$. บรรยายในชั4นเรี ยน
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง
เรี ยน
3.นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
แบ่งกลุ่มกันเพื1ออภิปราย
4. แบบฝึ กหัด

g

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

4

$. บรรยายในชั4นเรี ยน
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง
เรี ยน
3.นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
แบ่งกลุ่มกันเพื1ออภิปราย
4. แบบฝึ กหัด

$9

ระบบสารสนเทศลูกค้าสัมพันธ์

4

$. บรรยายในชั4นเรี ยน
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง
เรี ยน

$$

ระบบสารสนเทศด้านการ
วางแผนทรัพยากรองค์กร

4

$;

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ความรู ้

4

3.นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
แบ่งกลุ่มกันเพื1ออภิปราย
4. แบบฝึ กหัด
$. บรรยายในชั4นเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด
3. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

$. บรรยายในชั4นเรี ยน
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง
เรี ยน
3.นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา

สั ปดาห์
ที

$!

$&

หัวข้ อ/รายละเอียด

ระบบสารสนเทศด้านอัจฉริ ยะ
ทางธุรกิจ

เสนอโครงงานที1ได้ทาํ มาทั4งเทอม

จํานวน
ชัวโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื อทีใช้ (ถ้ ามี)
แบ่งกลุ่มกันเพื1ออภิปราย
4. แบบฝึ กหัด

ขาวฟ้ า

$. บรรยายในชั4นเรี ยน

อ.นภัสศรัณย์
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า

2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลัง
เรี ยน

4

$<

เสนอโครงงานที1ได้ทาํ มาทั4งเทอม

4

$=

สอบปลายภาค

1.5

ผู้สอน

3.นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
แบ่งกลุ่มกันเพื1ออภิปราย
4. แบบฝึ กหัด
5. ทดสอบย่อยครั4งที1 2 (10 %)
ประเมินผลการทําโครงงานทั4ง อ.นภัสศรัณย์
เทอม และอภิปรายร่ วมกัน
ชัชวาลานนท์

และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
ประเมินผลการทําโครงงานทั4ง อ.นภัสศรัณย์
เทอม และอภิปรายร่ วมกัน
ชัชวาลานนท์
และ/หรื อ
อ.วัจนา
ขาวฟ้ า
การทดสอบแบบอัตนัย
กรรมการ
(20 %)
คุมสอบของ
มหาวิทยาลัย

P. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที
$
1.1,1.6,
1.7,2.1,
2.4-2.6,
3.2
2

1.1,1.6,
1.7,2.1,
2.4-2.6,
3.2,4.1-4.6,5.3-5.4

3.

1.1-1.7,3.1

วิธีการประเมิน
ทดสอบ
ย่อยครั4งที1 $
สอบกลางภาค
ทดสอบย่อยครั4งที1 ;
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การ
นําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุ ปบทความ
การส่ งงานตามที1มอบหมาย
การเข้าชั4นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั4นเรี ยน

สั ปดาห์ ที
ประเมิน
5
7
$3
$=

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
$9 %
30%
10%
20%

ตลอดภาค
การศึกษา

;9 %

ตลอดภาค
การศึกษา

$9 %

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน1 , นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ , โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ,

กรุ งเทพ , ;<<&.
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
http://www.napatsarun.com/MIS.php
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
พัฒนา Web Database ด้วย PHP, น.ต.ไพศาล โมลิสกุลมงคล, ไทยเจริ ญการพิมพ์ , กรุ งเทพ , ;<<!.

หมวดที K การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
!. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี4 ที1จดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษา ได้ดงั นี4
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ที1อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสื1 อสารกับนักศึกษา
P. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื1อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี4
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรี ยนรู ้
@.การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ; จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ1มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี4
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั4นเรี ยน
B. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ]ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิJ ในรายหัวข้อ ตามที1คาดหวังจากการเรี ยนรู ้
ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิJ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี4
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื1น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที1
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตั4งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และกรให้คะแนนพฤติกรรม
E. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิJ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื1อให้เกิดคุณภาพมากขึ4น ดังนี4
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก ! ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิJ ตามข้อ &
- เปลี1ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื1อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื1 องการประยุกต์ความรู ้น4 ีกบั ปั ญหาที1มาจาก
งานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่างๆ

