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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1 รหัสและชื่อรายวิชา  
 3442101 กระบวนการทางธุรกจิสําหรับระบบสารสนเทศ (Business Process for Information System) 

2 จ านวนหน่วยกิต   
 3 (2-2-5) 

3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 เป็นวิชาเฉพาะ 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อารยา เกียรติก้อง 

5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีท่ี 1 

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
8 สถานที่เรียน    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9 วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ การใช้สารสนเทศในการจดัการกระบวนการการทํางานตามหน้าที่ทาง
ธุรกิจ ในด้านการผลติ  การตลาด  การเงินและบญัชี  และการบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับธรุกิจแตล่ะประเภท และฝึกปฏิบัติการใช้การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการจดัการ
กระบวนการทางธุรกิจ     
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา  

เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คําอธิบายรายวิชา 
       ศึกษากระบวนการทางธุรกิจ การใช้สารสนเทศในการจดักระบวนการทางธุรกิจ  การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการจัดการใน
ด้านการผลติ  การตลาด  การเงินและบัญชี  และการบริหารงานบุคคล 
 The studies of business process; application of information technology to business process management; 
application of instant programs for production management, marketing management, financial and accounting 
management, and human resource management. 

 

2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริม 
สอนเสริมตามความต้องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
ศึกษาด้วยตนเอง 75 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
 

3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) นักศึกษาสามารถนัดหมายและขอคําปรึกษาและคําแนะนําผ่านทาง e-mail และ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
  1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา 
- ความรับผดิชอบ 

การทําข้อตกลง/กฎ กติกา
ด้านวินัย/การตรงต่อเวลา/
และความรับผดิชอบ 

- ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน/
การส่งงานท่ีมอบหมาย 

  1.2 มีความรูเ้ป็นผู้นําและผู้ตาม
เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เคารพกฏระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

- เป็นผู้นําและผู้ตาม 
- เคารพกฏระเบียบข้อบังคับ 

- มอบหมายงานในลักษณะ
โครงงาน 

-ประเมินคณุภาพของโครงงาน
และงานท่ีรับมอบหมาย 

  1.3 สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอรต์่อบุคคล 
องค์กรและสังคม 

- วิเคราะหผ์ลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ 

-มอบหมายงานเพื่อวิเคราะห์
การใช้คอมพิวเตอร ์

- ประเมินการวิเคราะห์
โครงงานจากการใช้
คอมพิวเตอร ์

   1.4 ตระหนักในคณุค่าและ
คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ ซื่อสตัย์
สุจรติ และมีจรรยา บรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

-เสียสละ 
-ซื่อสัตยส์ุจรติ 
-จรรยาบรรณ 

การทําขอ้ตกลง 
สอดแทรกโดยการยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 

-ประเมินพฤติกรรมท่ีทําตาม
ข้อตกลงคุณภาพของโครงงาน
และงานท่ีรับมอบหมาย 

 
 
 
 



2 ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
    2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีทีส่ําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 

สามารถอธิบายกระบวนการ
ทางธุรกิจสําหรบังาน
สารสนเทศได ้

- บรรยาย ใช้กรณศีึกษา/
งานวิจัยประกอบการเรียนรู ้
-แบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาประเด็น
ของแต่ละกลุม่เพื่อสรุปร่วมกัน 

- ประเมินจากโครงงาน 
-ประเมินจากการทดสอบ 

    2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
ออกแบบ เข้าใจและอธบิายความ
ต้องการทางเทคโนโลยี รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแก้ไขปญัหา 

-สามารถวิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจให้
เหมาะสมกับระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจได ้
-สามารถออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจให้
เหมาะสมกับระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจได ้
-  

- บรรยาย ใช้กรณศีึกษา/
งานวิจัยประกอบการเรียนรู ้
-แบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาโครงงาน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

- ประเมินจากโครงงาน 
-ประเมินจากการทดสอบ 

    2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า 
ทางวิชาการและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีเล็งเห็นการเปลีย่นแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
รวมทั้งการนําไปใช้ 

- สามารถทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ
และระบบสารสนเทศรวมถึง
ตัวอย่างการนํามาใช้ 

- มอบหมายให้สืบค้น
สารสนเทศท่ีเหมาะกับระบบท่ี
สอดคล้องกับโครงงาน
นักศึกษา 

- ประเมินจากวรรณกรรม
ที่ได้จากการสืบค้น 
-  ประเมินจากโครงงาน 
 

    2.4 รู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ 
ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อยา่ง
ต่อเนื่องสามารถบรณูาการความรูใ้น
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-สามารถประยุกต์ความรู้
ทางด้านระบบสารสนเทศกับ
ศาสตร์ด้านบริหารธรุกิจได ้

-แบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาประเด็น
ในแขนงต่างทางธุรกิจกับการ
วิเคราะหร์ะบบสารสนเทศ 

- ประเมินจากโครงงาน 
- ประเมินจากการ
นําเสนอ/อธิบาย
รายละเอียดจากงานท่ี
มอบหมาย 

    2.5 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีที่ใช้งาน
จริง 

- สามารถวิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในงาน
ธุรกิจ 

-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตั ิ - ประเมินจากโครงงาน 
- ประเมินจากการ
นําเสนอ/อธิบาย
รายละเอียดจากงานท่ี
มอบหมาย 
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3 ทักษะทางปัญญา 
 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
           3.1.1 [] สามารถวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา โดยใช้หลกัการเหตุและผล รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                             ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.2 []  มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้เหตผุลเชิงวิเคราะห์ใหผู้้อื่นเข้าใจได้ 
3.1.3 [] มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งเหมาะสม 

     3.2 วิธีการสอน1 
3.2.1 การกําหนดหัวข้อให้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปประเด็นปญัหาและอธิบายวิธีการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 3.2.2 มีกิจกรรมทีป่ฏิบตัิในรายวิชา ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตเิพื่อให้มีประสบการณ์สามารถแก้ไขปัญหา  
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศกึษา 



           3.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อท่ีมอบหมายและการมสี่วนร่วมในการอภิปราย 
 3.3.2 ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค  
           3.3.3 ประเมินจากการนาํเสนอผลการทํางานกรณีศึกษา และ การอภปิรายกลุ่ม 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
4.1.1 [  ] สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งดี โดยร่วมกันแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วม

ทีมงานท่ีดี       
4.1.2 [  ] มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
4.1.3 [  ] สามารถพัฒนาทักษะมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

4.2 วิธีการสอน 
           4.2.1 มอบหมายงานใหศ้ึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการทาํงานร่วมกัน 
 4.2.2 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูเ้ป็นกลุ่ม และมีการส่งงานตามเวลาที่กําหนด 

4.2.3 การนําเสนอโครงงาน และรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินจากรายงานการศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเป็นกลุ่ม 
4.3.3 ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมาย 
4.3.4 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน และรายงาน 
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5 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้่องพัฒนา 

5.1.1 [] สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ท้ังในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1.2 [ ] สามารถใช้ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงสถิติ วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  เพื่อใช้ในการประมวลผล แปลความหมาย และ

วิเคราะหผ์ล ทางการบริหารธุรกิจ  
5.1.3 [] สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกจิ มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ 

 5.1.4 [] สามารถเลือกใช้สารสนเทศได้ในการสื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายใหผู้้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองและทํารายงานท่ีมีการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข หรือการอ้างองิที่น่าเชื่อถือ  

 5.2.2 มอบหมายการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 

 5.3.1 ประเมินจากรายงานและการมีส่วนร่วมในการทํางาน  
 5.3.2 ประเมินจากรปูแบบการนําเสนอการใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

-  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 



สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 
 

แนะนําเนื้อหาวิชาขอบเขตของวิชาวิธีการเรียนการ
สอนและประเมินผล 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
- ความหมายของธุรกิจ 
- ประเภทของธุรกิจ 
- รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
- หน้าท่ีในงานธุรกิจ 

4 - ปฐมนิเทศรายวิชา 
- ศึกษาวิเคราะหผ์ู้เรียน 
- อธิบายแผนการสอน 
- บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
/ พร้อมยกตัวอย่าง 
- ใบงานท่ี 1 

อารยา  
เกียรติก้อง 

2-3 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ 
- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ 
- ความหมายของสารสนเทศ 
- โครงสร้างของระบบสารสนเทศ 
- ประเภทของสารสนเทศ 

8 - บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
/ พร้อมยกตัวอย่าง 
- การสืบค้นสารสนเทศ 
- ใบงานท่ี 2 

อารยา  
เกียรติก้อง 

4-7 
 

แนวคิดกระบวนการทางธุรกิจ 
 - แนวคิดพื้นฐาน/ กระบวนการทางธุรกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
- แนวคิดพื้นฐาน/กระบวนการทางธุรกิจด้านการตลาด 
- แนวคิดพื้นฐาน /กระบวนการทางธุรกิจด้านการผลติ   
 -แนวคิดพื้นฐาน /กระบวนการทางธุรกิจด้านการเงิน
และบัญชี   

16 - บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
/ พร้อมยกตัวอย่าง 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- นําเสนองาน/ อภิปรายกลุม่  
 - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม 

- ใบงานท่ี 2-5 

อารยา  
เกียรติก้อง 

   8 สอบลางภาค 
นําเสนอความก้าวหน้าโครงการ 

4   

9-10 
 

เทคนิค/เครื่องมือสําหรับการวเิคราะห์กระบวนการ
ทางธุรกิจ 
 

8 -บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
/ พร้อมยกตัวอย่าง 
- นําเสนองาน/ อภิปรายกลุม่ 
- ใบงานท่ี 6 
- ฝึกปฏิบัติงานกลุม่ 

อารยา  
เกียรติก้อง 

11-14 -การใช้สารสนเทศในการจดักระบวนการทางธุรกิจด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์การตลาด การผลติ การ
บัญชี และการเงิน 
- การนําโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใช้ในการจัดการ
กระบวนการทางด้านการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การตลาด การผลติ การบญัชี และการเงิน 

16 - บรรยาย ประกอบสื่อนําเสนอ  
  พร้อมยกตัวอย่างการนําโปรแกรม 
  สําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ 
- ใบงานท่ี 6 
- อภิปรายกลุ่ม/ นําเสนองาน 
- ฝึกปฏิบัติงานกลุม่ 

อารยา  
เกียรติก้อง 

15 
 

- นําเสนอโครงงาน 
 

4 นําเสนอระบบที่วิเคราะห ์ อารยา  
เกียรติก้อง 

16 - สอบปลายภาค 4  อารยา  
เกียรติก้อง 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที ่ ผลการเรียนรู้* วิธกีารประเมนิ  สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมิ 

1 
 

1.3, 1.6, 1.7,  
2.1, 2.2, 2.7, 

นําเสนอผลงานจากใบงาน  
และจากการเรยีนรูด้้วยตนเอง  

2-5 
9-12 

15% 



ที ่ ผลการเรียนรู้* วิธกีารประเมนิ  สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิ 

 
 
 
 
 

3.1, 3.3, 
4.1, 4.4, 
5.3, 5.4 

 
 

2 
 

2.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3 

สอบกลางภาค 6 25% 

3 
 
 
 
 

1.3, 1.6, 1.7,  
2.2, 2.7,  

3.1, 3.2, 3.4, 
4.4, 5.3 

ฝึกปฏิบัต ิในช้ันเรียน  4-5 
7-12 

10 % 

4 
 
 
 
 
 
 
 

1.3, 1.6, 1.7,  
2.1, 2.2, 2.6, 
2.7, 3.1,3.2,  
3.3, 3.4, 4.4, 

5.3, 5.4 
 

- นําเสนอโครงงาน 14-15 20% 
 

5 
 

3.1, 3.2, 
3.4, 5.3, 5.4 

สอบปลายภาค 16 30% 
 

 

เอกสารหมายเลข มคอ. 3/8 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอน 

2 เอกสารกอบและข้อมูลส าคัญ  
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ........................... 
2.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2543). สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:  
      รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์.(2549). สารสนเทศทางธุรกจิ  กรุงเทพฯ:ซีแอดยูเคช่ัน 

            2. Paige Baltzan, Amy Phillips &Stephen Haag. (2009) Business Driven Technology. New York: McGraw-wall. 
            2. Laudon , K.,.& Laudon J. (2011) Management Information System .Upper Saddle   
                 River,NJ:Prentice- Hall.Inc. 
            2.  McLeod, R.,Jr.,&Schell (2001). Management Information System. Upper Saddle River, NJ:Prentice-   
                           Hall.Inc. 

2.  Shultheis ,R., & Sumner ,M (1998). Management Information System. McGraw-Hill,Inc  
- Shelly, Cashman & Rosenblatt. (2001). System Analysis and Design. Course technology. 
- Herry c. (1992) The Analysis Design ,and Implement of Information System. McGRAW-Hall,Inc 

            - Kendall & Kendall. (1999). System Analysis and Design. .Upper Saddle  River,NJ:Prentice-Hall.Inc. 
 
3 เอกสารและสารสนเทศ/ข้อมลูแนะน า 



  - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ /ธุรกจิ 
 - วารสารวิชาการด้านระบบสารสนเทศ/ ธุรกิจ 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน  
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้

คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

 


