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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

NL304 ระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หมวดวชิาเอกบงัคบัส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 - 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเก่ียวโยงกบัการท างานดา้นโลจิติกส์  
1.2

 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ น าระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการจดัการดา้นโลจิสติกส์ได ้ 

1.3 เพื่อใหน้กัศึกษา ฝึกการคิดและ วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  
และสามารถการแกปั้ญหาเก่ียวกบัระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานดา้นโลจิสติกส์ได ้
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบักรอบการศึกษา 
และปรับปรุงเน้ือหาใหเ้ป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาวะการณ์ต่างๆในโลกปัจจุบนั  
ปรับปรุงเน้ือหาใหเ้ป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของวทิยาการและส่ิงท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั 
 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบโลจิสติกส์ การพฒันาระบบสารสน 
เทศ การวเิคราะห์ การออกแบบ การทดสอบ 
โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  
รวมถึงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ การรวบรวมขอ้มูล ( Data capture) การก าหนดมาตรฐานสินคา้ 
(Barcode) การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
รวมทั้งการน าระบบการติดตามและสอบกลบั (Tracking and Traceability System) และ การคา้อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) มาใชใ้นการจดัการโลจิสติกส์ 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 42 
คาบต่อภาคการศึกษา 
(1 คาบเท่ากบั 50 นาที) 

พิจารณาการสอนเป็นกร
ณีตามความเหมาะสม 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาค
สนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง      
84 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยผ์ูส้อนแจง้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี และเวลาเขา้พบในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในรายท่ีตอ้งการ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1.1.1 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
1.1.2 มีความรับผดิชอบ และตรงต่อเวลา  

1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1.1.4 แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน  
สภาพแวดลอ้มของการท างาน 
1.1.5 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศกัด์ิศรีของ  
ความเป็นมนุษย ์

1.2 วธีิการสอน  

1.2.1 ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัและมีความซ่ือสัตยท์ั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น  
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1.2.2 สอนใหน้กัศึกษามีความตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เช่น การส่งงานตรงตามเวลา , 
การเช็คเวลาเรียนผา่นระบบ Student Attendance 
1.2.3 ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
โดยการสอดแทรกเร่ืองดงักล่าวในการเรียนการสอนในแต่ละคาบ 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการเขา้หอ้งเรียนผา่นระบบ Student Attendant   
1.3.2 ประเมินจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น ตรงเวลา และไม่คดัลอกงานคนอ่ืน  
หากมีการอา้งอิงงานผูอ่ื้น ควรมีการใหเ้ครดิต 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

2.1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ และทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาท่ีศึกษา 
2.1.2 สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจ และอธิบายความตอ้งการ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมทั้งประยกุต ์ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
2.1.3 มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ีศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ ผล 
กระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาชีพท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 วธีิการสอน 

2.2.1 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา  
2.2.2 ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเห็นการท างานจริง โดยการพาไปดูงานนอกสถานท่ี 
2.2.3 ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฟังและซกัถามการท างานจากผูท้  างานจริง 
โดยการเชิญวทิยากรพิเศษมาบรรยาย 
2.2.4 ใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 

2.3 วธีิการประเมินผล 

2.3.1 ประเมินจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนทุกคร้ัง 
2.3.2 ประเมินจากการท ารายงานในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบับทเรียนท่ีไดเ้รียนไป 
2.3.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมอภิปรายและตอบค าถามในหอ้งเรียน 
2.3.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 
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3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

3.1.1 ความสามารถในการคิดและวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป ประยกุต์ 
ใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
3.1.2 สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 
และสามารถใชข้อ้มูลนั้นไดอ้ยา่งถูกหลกัจริยธรรม และ จรรยาบรรณ 

3.2 วธีิการสอน 

3.2.1 สอนโดยการเนน้การฝึกใหมี้การสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติม 
และใชข้อ้มูลนั้นๆในการท ารายงานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 

3.2.2 สอนใหน้กัศึกษาคิดและวเิคราะห์ โดยการน ากรณีศึกษา บทความหรือข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาใหน้กัศึกษาฝึกระดมสมอง วเิคราะห์และอภิปราย 
ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใชใ้นการท ารายงานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 3.3.1 ประเมินผลจากรายงานท่ีนกัศึกษาน าส่ง โดยเนน้ไปท่ีการอา้งอิงของแหล่งขอ้มูล 
การสอดแทรก เน้ีอหาท่ีผา่นการวเิคราะห์แลว้  
3.3.2 ประเมินจากผลการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
ดว้ยขอ้สอบท่ีทั้งส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและส่วนท่ีเป็นการวเิคราะห์และการน าไปใช ้

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

4.1.1 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
4.1.2 มีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้นตามก าหนดเวลา  
4.1.3 มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง และรับผดิชอบงานในกลุ่ม  
4.1.4 สามารถใหค้วามช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

4.2 วธีิการสอน 

4.2.1 มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม รวมทั้งก าหนดใหน้ าเสนอผลงานในรูปแบบขอ งราย 
งานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 4.2.2 ฝึก ฝน ใหมี้การระดมความคิดและอภิปรายในหอ้งเรียน 
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โดยการเนน้ใหมี้การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ในหอ้งเรียน 
4.2.3 แบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกนัรวบรวมความรู้และสร้างองคค์วามรู้ 

มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและบุคคล  ท าใหเ้กิดการ เรียนรู้ จาก กระบวนการคิด  
กระบวนการแกปั้ญหา โดยน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้

4.3 วธีิการประเมินผล 

 4.3.1 ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนกัศึกษาทั้งในรูปแบบรายงานและการน าเสนอหนา้ชั้ น          
เรียน รวมทั้งประเมินจากการมีส่วนร่วมในงานของนกัศึกษาแต่ละคน 

4.3.2  ประเมินจากความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา ความถูกตอ้งของงาน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

5.1.1 ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  

5.1.2 ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 
และแกปั้ญหา รวมทั้งประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในการเรียน 

5.2 วธีิการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และหอ้งสมุด    
5.2.2 อธิบายและแนะน าการเขียนรายงาน แลว้ใหน้กัศึกษาท ารายงานส่งโดยใชค้วามรู้ท่ีไดศึ้กษามา 
และฝึกใหมี้การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะในการส่ือสารเพิ่มมากข้ึน  

5.3 วธีิการประเมินผล 

5.3.1 
ประเมินจากรายงานท่ีมีการจดัท าโดยเนน้จากจ านวนแหล่งขอ้มูลท่ีนกัศึกษาใชใ้นการอา้งอิงในรายง
าน และความถูกตอ้งในการอา้งอิงๆนั้น และการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
5.3.2 ประเมินจากความถูกตอ้งและความต่อเน่ืองของเน้ือหาในรายงานท่ีนกัศึกษาน าส่ง 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน าบทเรียน 3 แนะน าบทเรียนตามเอกสารประมวล
รายวชิา และ 
ท าความตกลงเร่ืองเกณฑก์ารประเมิน
และเง่ือนไขต่างๆในการเรียนรายวชิา
น้ี ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 
รวมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองวิ
ธีการและแนวทางการเรียนการสอนใ
นรายวชิา 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

2 ระบบขอ้มูลและเทคโ
นโลยสีารสนเทศส าห
รับโลจิสติกส์ 

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน และร่วมกนัอภิปราย 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

3 เทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบเครือข่าย 

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน และท าแบบทดสอบภายในหอ้ง 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

4 เทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบเครือข่าย  
(ต่อ) 

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน และท างานกลุ่มในหอ้ง 
พร้อมอภิปราย 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

5 ระบบบ่งช้ีอตัโนมติั 3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน และท าแบบทดสอบภายในหอ้ง 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

6 การออกแบบระบบสา
รสนเทศ 

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน พร้อมอภิปราย 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

7 นกัศึกษาน าเสนอผลงา
น 

3 ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานตามหวัข้
อท่ีไดรั้บ 
อาจารยแ์ละเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
ร่วมอภิปราย 

ดร. ปิยะเนตร 
นาคสีดีและนกัศึกษา
ทุกคนในชั้นเรียน 

8 สอบกลางภาค 
9 ระบบบาร์โคด้ 3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส

อนพร้อมทั้งทดลองท าบาร์โคด้ดว้ยตั
ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

วเอง (งานกลุ่ม) 
และท าแบบทดสอบภายในหอ้ง 

10 รหสับ่งช้ีโดยใชค้วาม
ถ่ีของคล่ืนวทิย ุ

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน และท าแบบทดสอบภายในหอ้ง 
พร้อมอภิปราย 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

     
11 ซอฟตแ์วร์การวางแผ

นทรัพยากรองคก์ร 
3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส

อน และท าแบบทดสอบภายในหอ้ง 
ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

12 ซอฟตแ์วร์การวางแผ
นทรัพยากรองคก์ร 
(ต่อ) 

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน และท าแบบทดสอบภายในหอ้ง 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

13 เทคโนโลยอ่ืีนท่ีใชใ้น
โลจิสติกส์ 

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน และท าแบบทดสอบภายในหอ้ง 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

14 เทคโนโลยอ่ืีนท่ีใชใ้น
โลจิสติกส์ 

3 บรรยายโดยใชเ้อกสารประกอบการส
อน และท าแบบทดสอบภายในหอ้ง 

ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

15 นกัศึกษาน าเสนอผลงา
น 

3 ใชส้ไลดน์ าเสนอผลงานของนกัศึกษา ดร. ปิยะเนตร นาคสีดี 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 1.1.3 
การเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึ

กษา 
8% 

2 2.1.1 
สอบกลางภาค 8 30% 
สอบปลายภาค 16 30% 

3 2.1.1 – 2.1.2 การท าแบบทดสอบในหอ้ง ตลอดภาคการศึ
กษา 

8% 

4 1.1.1-1.1.4 
2.1.1 

3.1.1-3.1.2 
4.1.1-4.1.2 
5.1.1-5.1.2 

คะแนนเก็บจากการท างานกลุ่มแ
ละงานเด่ียว 

ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรีย
น 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

8% 

คะแนนเก็บจากการน าเสนองานใ
นแบบรูปเล่มรายงานและน าเสนอ

หนา้ชั้นเรียน 

7 16% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
- เอกสารประกอบการสอนรายวชิาระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  
- ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553) การบริหารระบบขอ้มูลโลจิสติกส์ (Logistics Information System 

Management), ISBN: 9789740692546 
- Martin, P.M., 1995, Analysis and Design of business information system, Prentice Hall 

(International edition), USA. 
- Lucas, C. H. Jr, 2000, Information technology for management, McGraw-Hill, 7th ed, USA. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
-  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- บทความ และ ข่าวสารต่างๆ ทางธุรกิจ การเมือง สังคม และ อ่ืนๆ 

ท่ีคน้ควา้เพิ่มเติมตามค าส าคญัในแต่ละบทเรียน 
- คลิปวดีีโอเก่ียวกบัระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยสามารถคน้ควา้เพิ่มเติมตามค าส าคญัในแต่ละบทเรียน 
 
 หมวดที ่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา ผา่นระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบของนกัศึกษา 
- ผลการท ารายงานของนกัศึกษา 
- ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 

3. การปรับปรุงการสอน  
- น าผลการประเมินต่างๆ มาพิจารณา เพื่อวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
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-  มีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัต่างๆ 
ท าการประเมินและตรวจสอบขอ้สอบปลายภาคก่อนน าใปใชใ้นการสอบส าหรับนกัศึกษา 
และมีการประเมินการก าหนดระดบัคะแนนและการตดัเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
-  ปรับปรุงเน้ือหาบทเรียนก่อนการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 

เพื่อใหเ้น้ือหามีความทนัสมยัและทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในโลกปัจจุบนั 
-  ปรับปรุงเน้ือหาตามกรอบการศึกษาฯตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 


