
เอกสารหมายเลข มคอ. 3/1 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 3444203 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อ.ประทับใจ  อภิสิทธิ์สุขสันติ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 ศูนย์ธนบุรี และศูนย์สมุทรปราการ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ภาคการศึกษาที่ 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
พัฒนาความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการธุรกิจด้านต่าง โดยศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎี กรณีศึกษา และลงมือปฏิบัติ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ แนวคิดและโครงสร้างพื้นฐานของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  การ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งประเภท ระบบการแลกเปลี่ยน ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยในการท าธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในอนาคต 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 
ความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง 

     ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา1 

1.1.1 [] มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
1.1.2 [] มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.3 [] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
1.1.4 [] ตะหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 

     1.2 วิธีการสอน 
 1.2.1 มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
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     1.3 วิธีการประเมินผล1ง 
 1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานตามระยะเวลาที่มอบหมาย 
 1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ1 

2.1.1 [] มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
2.1.2 [] สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุง

แก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 

2.1.3 []สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการ
บริหารธุรกิจ 

2.1.4 [] สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
 2.1.5 [] สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้จริง 
 

     2.2 วิธีการสอน1 
 2.2.1 การบรรยายและมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.2 ก าหนดประเด็นค าถาม ปัญหา และอภิปราย 
 2.2.3 การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 2.2.4 มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกหัด 
 
     2.3 วิธีการประเมินผล1 
  2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป้าหมายบุคคลและกลุ่ม 
 2.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม 
 2.3.3 ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 2.3.4 ประเมินจากรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1 
 3.1.1 [] คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

3.1.2 [] สามารถสืบค้น ตีความ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.1.3 []สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน   
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     3.2 วิธีการสอน1 

3.2.1 การก าหนดหัวข้อให้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและอธิบายวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

 3.2.2 มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 3.2.3 ในรายวิชาปฏิบัติ ให้นักศึกษาปฏิบัติเพื่อให้มีประสบการณ์สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได ้    
 

     3.3 วิธีการประเมินผล1 
 3.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 3.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 3.3.3 ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 [] สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน ตาม
บทบาทผู้น าที่ดีหรือผู้ร่วมทีมงานที่ดี       

4.1.2 [] สามารถให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกและมีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและส่วนรวม 

4.1.3 [] สามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องและความรู้ในศาสตร์มา
ชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  

 

     4.2 วิธีการสอน1 
 4.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการท างานร่วมกัน 
 4.2.2 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และมีการส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
 4.2.3 การน าเสนอโครงงาน และรายงาน 
 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 
 4.3.1 ประเมินจากรายงานการศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มและให้คะแนนการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.3.3 ประเมินจากการส่งงาน 
 4.3.4 ประเมินจากการน าเสนอโครงงาน และรายงาน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

 5.1.1 [] มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

5.1.2 [] สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  

5.1.3 [] สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

  5.1.4 [] สามารถเลือกใช้สารสนเทศได้ในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 
     5.2 วิธีการสอน1 

5.2.1 มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงานที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข หรือ
การอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  

 5.2.2 มอบหมายการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
 5.3.1 ประเมินจากรายงานและการมีส่วนร่วมในการท างาน  
 5.3.2 ประเมินจากรูปแบบการน าเสนอการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1-2 ปฐมนิเทศ ชี้แจงแนวการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ผู้เรียน และท าข้อตกลงร่วมกัน 
บทที่ 1 หลักการ แนวคิดและ
โครงสร้างของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 8 ชั่วโมง 

- หลักการและแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจ 
- ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคใหม่ 
- ข้อดีและข้อจ ากัดของธุรกิจ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

8 - ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 

3-4 บทที่ 2 ประเภทของระบบธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 8 ชั่วโมง 

- องค์ประกอบของงานธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
- รูปแบบของเว็บไซต์ในธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์   
 

8 - บรรยาย/อภิปราย 
- ซักถามแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
- ค าถามท้าย
บทเรียน 
 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 

5-6 บทที่ 3 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 8 ชั่วโมง 
- ความหมายของการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
- การวางแผนการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
- การวิเคราะห์สถานการณ์ 
- การก าหนดวัตถุประสงค์ 
- การก าหนดกลยุทธ์ 
- การเลือกยุทธวิธี 
- วิธีการด าเนินการ 
- การควบคุม 

8 - บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ 
- ใบงาน (แบ่งกลุ่ม
ท างาน) 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

7 สอบกลางภาค    
8-9 บทที่ 4 การเปิดร้านค้าออนไลน์ 

- ร้านค้าออนไลน์ 
- วิธีการเปิดร้านค้าออนไลน์ 
- โดเมนเนม 
- การจดทะเบียนโดเมนเนม 
- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- การจดทะเบียนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

8 - บรรยาย/อภิปราย 
- ทดสอบย่อย 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 

10 บทที่ 5 ระบบการแลกเปลี่ยนในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
- บัตรเครดิต 
- ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
- เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ 
- เว็บไซต์ตัวกลางการช าระเงิน 

 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ใบงาน 
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์กรณีศึกษา
แล้วออกมาอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 

11-12 บทที่ 6 การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- แนวคิดเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ์ 

- การประชาสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม
สืบค้นข้อมูล 

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสารบบเว็บ 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสังคม

เครือข่าย 
 

ค - บรรยาย/อภิปราย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาแล้ว
ออกมาอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน 
 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 

13 บทที่ 7 นโยบายความเป็นส่วนตัวและ
ระบบรักษาความปลอดภัย 

- นโยบายความเป็นส่วนตัว 
- ปัญหาด้านความปลอดภัย 
- ระบบรักษาความปลอดภัยในการ

ท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาแล้ว
ออกมาอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน 
 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

14 บทที่ 8 กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง  

- ความส าคัญของกฎหมายธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- จริยธรรมในการท าธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ฝึกปฏิบัติ 

- ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาแล้ว

ออกมาอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน 

 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 

15 น าเสนองานกลุ่ม 
 

4 - น าเสนองานกลุ่ม
และอภิปรายร่วมกัน 

อ.ประทับใจ 
อภิสิทธิ์สุขสันติ 

16 สอบปลายภาค    
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  - ทดสอบย่อย 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

5 
7 
15 

10% 
30% 
30% 

2  - ฝึกปฏิบัติ 
- รูปเล่มรายงานและการ
น าเสนอ 

6 
14 

10% 
10% 

3  - ประเมินจากการมีส่วนร่วม
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนและการ
เข้าชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบ 
ความตรงต่อเวลาในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
-  ยืน ภู่วรวรรณ และ สมชาย น าประเสริฐชัย. E-BUSINESS ธุรกิจยุคสารสนเทศ.  กรุงเทพ.    
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- ธีระพล อรุณะกสิกร. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2550. กรุงเทพ.       

ส านักพิมพ์วิญญูชน 
- หนังสือที่เก่ียวกับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เว็บไซต์ที่เก่ียวกับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมในการน า

แนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 - การฝึกปฏิบัติแต่ละรายการระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
 - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 - ผลการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
 - พฤติกรรมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 - เพ่ิมเนื้อหาและทักษะการฝึกปฏิบัติโดยประยุกต์กับสถานการณ์จริง 

 - ปรับปรุงแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาท่ีสอดคล้องกับรายวิชาและการน าไปประยุกต์ใช้ 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  

   โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
    ตามข้อ 4 

 - เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้    
   นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 

        หรือผู้เชี่ยวชาญ ผูช้ านาญการต่างๆ  
 


