
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา    คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์      สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
      HN234  การพฒันาส่ือประสมเพื่องานสารสนเทศ (Multimedia Development for Information Work) 

2.  จ านวนหน่วยกติ                                                     3 (2-2-5) 
     บรรยาย/คาบ/สัปดาห์ (Lecture/period/week)         1 คาบ/สัปดาห์ 
     ปฏิบติัการ/คาบ/สัปดาห์ (Lab/period/week)           2 คาบ/สัปดาห์ 

3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
    สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา       เป็นรายวชิาเอกเลือก       

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์     หัวหน้าสาขาวชิา 
    อาจารยบุ์ญเลิศ  อรุณพิบูลย ์     อาจารย์ผู้สอน 

5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี  1/2559             นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3   

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

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

8.  สถานทีเ่รียน  
     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 



2 
 

9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
           วนัท่ี  9  มกราคม  2559 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
                      เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในความส าคญั  แนวคิด  หลกัการ  องคป์ระกอบ  
ขั้นตอนการพฒันาและการน าเสนอส่ือประสม การใชโ้ปรแกรมพฒันาส่ือประสมเพื่องานสารสนเทศ 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา            เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. อธิบายความหมาย   ความส าคญั  และขอบเขตของการการพฒันาและน าเสนอส่ือประสม
ได ้   

2. อธิบายความหมาย    ความส าคญั    รูปแบบ  และลกัษณะของส่ือประสมได ้
3. อธิบายมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสมได ้  
4. อธิบายเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม รวมทั้งสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัองคก์ร และลกัษณะความตอ้งการของผูใ้ช ้
5. เขา้ใจพฒันาการการของส่ือประสม 
6. อธิบายการการประยุกตใ์ชง้านส่ือประสมแต่ละประเภท 
7. อธิบาย และปฏิบติัการเก่ียวกบัส่ือประสม และเลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
8. ปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองมือพฒันาและน าเสนอส่ือประสม 
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หมวดที ่3  ลกัษณะการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวชิา   
            ความส าคญั  แนวคิด  หลกัการ  องคป์ระกอบ  ขั้นตอนการพฒันาและการน าเสนอส่ือประสม            
การใชโ้ปรแกรมพฒันาส่ือประสมเพื่องานสารสนเทศ 
  

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

15 ชัว่โมง - 30 ชัว่โมง   5 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
         ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลประมาณ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ผา่นทาง  Social Tools  
https://padlet.com/boonlert/utc_mediainfo 

 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

                     (1)  มวิีนัย ตรงต่อเวลา มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง 
   (2)  เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร 
   (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
   (4)  มจิีตสาธารณะ 
   (5)  มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต 
 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
                             (1)  การเช็คช่ือเขา้ชั้นเรียนตามก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงกบัผูเ้รียน  และไดก้ าหนด
กติกาการใหค้ะแนนการเขา้ชั้นเรียน   ซ่ึงนกัศึกษาจะไดค้ะแนนเตม็ ในกรณีเขา้เรียนตรงเวลา  ไม่ขาด
เรียน   มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และแต่งกายถูกระเบียบ   และกรณีมาสายรวม  3  คร้ัง   นบัเป็นการขาด
เรียน  1  คร้ัง    กรณีขาดเรียนเกิน 3 คร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอนัควร นกัศึกษาจะถูกหกัคะแนนเก็บ  10 % 

                (2)  มอบหมายงานใหผู้เ้รียนท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนด  
เวลาส่งงานชดัเจน    
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1.3   วธีิการประเมินผล  
                  (1)  เช็คช่ือเขา้ชั้นเรียนทุกคร้ัง     และหากขาดเรียนเกิน 3 คร้ัง  ผูส้อนจะ 

แจง้นกัศึกษาท่ีถูกหกัคะแนนเก็บ 10 %                                                
                              (2)  ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา 

2. ความรู้ 
2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  

                 (1)  มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
                 (2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
                 (3)  มกีระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
                 (4)  สามารถสืบค้นสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในงานสารสนเทศได้ 

                                  (5)  สามารถใช้เทคโนโลยใีนการจัดการสารสนเทศได้ 

    2.2   วธีิการสอน 
                             (1)  จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัในศาสตร์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและน าเสนอส่ือประสม      

         (2)   จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ   โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง     และ 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย   อาทิ   ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากส่ือ
การสอนและท ากิจกรรม ท างานกลุ่มและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ท างานเด่ียว เป็นตน้                                     
 2.3.  วธีิการประเมินผล 
                             (1)  ประเมินผลจากการสอบปลายภาค 
                             (2)  ประเมินผลจากแบบฝึกหดั และการท ากิจกรรมทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม   
                             (3)  การตอบค าถาม และการซกัถามของผูเ้รียน 
3.  ทกัษะทางปัญญา 

   3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  (1) สามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมและเป็นระบบ 
  (2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
   (4) สามารถวิเคราะห์  ประเมิน  และเลือกสรรสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้    
      3.2   วธีิการสอน 
                                    (1)  ผูส้อนตั้งค  าถามและใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้ในเร่ืองนั้นช่วยในการตอบ 
                                    (2)  ผูเ้รียนท ากิจกรรมกลุ่ม และงานเด่ียว โดยใชค้วามคิดสร้างสรรคจ์ากการ
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คน้ควา้แหล่งความรู้ต่างๆ 
                                    (3)   ผูเ้รียนท าโครงการออกแบบเป็นงานกลุ่ม โดยตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทั้งหมดท่ีไดเ้รียนมาในการท ารายงาน 

3.3   วธีิการประเมินผล  
                 (1)  สังเกตจากการตอบค าถามของผูเ้รียน 
                 (2)  ประเมินการน าเสนองานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
                 (3)  ประเมินจากการสอบปลายภาค 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
  4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

(1) มมีนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(4) มคีวามรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 

   4.2  วธีิการสอน 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการท างานกลุ่มมากกวา่ 1 

กิจกรรม  เพื่อเรียนรู้การท างานเป็นทีม  และเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้าม 

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความ

รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม รวมทั้งความส านึกต่อการเคารพสิทธิ

และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

   4.3 วธีิการประเมิน 
(1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ า

หรือผูต้าม 

(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรม

เป็นกลุ่ม 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 

(1) สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

ได้ 
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(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  5.2  วธีิการสอน 

(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอ
ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
                                  (2)   ให้ผูเ้รียนไดน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน   
5.3  วธีิการประเมินผล   

กิจกรรมและรายงาน  โดยใชเ้ทคโนโลยีช่วยน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 

 

- อธิบายรายวชิา  วธีิการเรียน และการ  
  ประเมินผล 
- บทที ่1  ความรู้พื้นฐานเกีย่วกบัการ 
  ออกแบบและน าเสนอส่ือประสม 
       ความหมาย  ความส าคญั 

3 กจิกรรม: 
ใหน้กัศึกษาคน้หา และสรุปความหมาย 
และความส าคญัของการออกแบบ
น าเสนอส่ือประสม 

อาจารยบุ์ญเลิศ 
อรุณพิบูลย ์

2 

 

ฝึกทกัษะการออกแบบส่ือประสมใน
รูปแบบ Vector Graphic   
 

3 กจิกรรม: 
ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการออกแบบส่ือ
ประสมในรูปแบบ Vector Graphic   

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

3 

 

ฝึกทกัษะการออกแบบส่ือประสมใน
รูปแบบ Vector Graphic  (ต่อ) 

3 กจิกรรม:  
     ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการออกแบบส่ือ
ประสมในรูปแบบ Vector Graphic  และ
ออกแบบกราฟิกจากแนวคิดสร้างสรรค์
ของตนเอง 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

4 

 

ฝึกทกัษะการออกแบบส่ือประสมใน
รูปแบบ Vector Graphic  (ต่อ) 

3 กจิกรรม:  
     ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการออกแบบส่ือ
ประสมในรูปแบบ Vector Graphic  และ
ออกแบบกราฟิกจากแนวคิดสร้างสรรค์
ของตนเอง 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์
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5 

 

ฝึกทกัษะการออกแบบ Infographic 3 กจิกรรม:  

  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ความหมาย 
ความส าคญั รูปแบบของ Infographic 
พร้อมแลกเปล่ียนความเห็น 
  ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการออกแบบ 
Infographic 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

6 
 

ฝึกทกัษะการออกแบบ Infographic 
(ต่อ) 

3 กจิกรรม: 
  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ความหมาย 
ความส าคญั รูปแบบของ Infographic 
พร้อมแลกเปล่ียนความเห็น 
  ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการออกแบบ 
Infographic 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

7 

 

ฝึกทกัษะการออกแบบ Infographic 
(ต่อ) 

3 กจิกรรม: (ต่อ)   
  ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการออกแบบ 
Infographic 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์
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สอบกลางภาค  (10 – 15 ต.ค. 2559) 

9 

 

ฝึกทกัษะการออกแบบกราฟิก 3 กจิกรรม: (ต่อ)   
  ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ลกัษณะส าคญัของ
กราฟิกส าหรับงานส่ือน าเสนอ และ
แลกเปล่ียนความเห็น 
  แนะน ามาตรฐาน เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง
กบักราฟิกส าหรับงานส่ือน าเสนอ 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

10 

 

ฝึกทกัษะการออกแบบกราฟิก (ต่อ) 3 กจิกรรม: 
  ใหน้กัศึกษาฝึกออกแบบกราฟิกเพื่องาน
น าเสนอส่ือประสมรูปแบบต่างๆ 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

11 

 

ฝึกทกัษะการออกแบบกราฟิก (ต่อ) 3 กจิกรรม: 
  ใหน้กัศึกษาฝึกออกแบบกราฟิกเพื่องาน
น าเสนอส่ือประสมรูปแบบต่างๆ และ
น าเสนอผลงานหนา้ชั้น 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์
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12 

 

ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบส่ือประสม 3 
 
 
 
 

กจิกรรม: 

 แนะน าแนวทาง ทฤษฏี มาตรฐาน และ
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัส่ือประสม และ
การประยกุตใ์ชง้านในบริบทต่างๆ 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

13 

 

ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบส่ือประสม (ต่อ) 

 
3 

 
กจิกรรม: 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบส่ือประสมดว้ย 
Flash Animation 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์
 

14 

 

ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบส่ือประสม (ต่อ) 

 

3 
 
 
 

 
 

 

กจิกรรม: 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบส่ือประสมดว้ย 
Flash Animation และน าเสนอต่อหนา้ชั้น 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

15 

 

ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบส่ือประสม (ต่อ) 

 
3 
 
 

กจิกรรม: 
ฝึกปฏิบติัการออกแบบส่ือประสมดว้ย 
Flash Animation และน าเสนอต่อหนา้ชั้น 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

16 

 

สรุปแนวคดิการออกแบบและน าเสนอ
ส่ือประสม 
 

3 กจิกรรม: 

นกัศึกษาจดักลุ่มระดมความคิดเห็นและ
น าเสนอหนา้ชั้น 
 

อาจารยบุ์ญเลิศ  
อรุณพิบูลย ์

 

17 
 

 

สอบปลายภาค  (13-26 ธ.ค. 2559) 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กจิกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1  สอบปลายภาค  นอกหอ้งเรียน 30 % 

2  แบบฝึกหดั+กิจกรรมกลุ่ม 1-7  และ 9-16 35 % 
3  รายงานโครงการ นอกหอ้งเรียน 20 % 
4  การน าเสนอผลงาน 11-16 10 % 
5  เขา้ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา   5 % 

 
 

 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
1)  ทวศีกัด์ิ ก, กิตติ ภ. เทคโนโลยมีลัติมีเดีย = Multimedia Technology [e-book]. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ ์

แอนด ์คอนซลัท,์ 2552.; 2009. Available from: UTCC Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed 

November 15, 2016. 

2) มลัติมีเดียเทคโนโลย ี[บทความ] [e-book]. 2547.; 2004. Available from: UTCC Library Catalog, 

Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016. 

3) ปีย ์ช. ใคร ๆ ก็ท  าได ้กบัส่ิงท่ีเรียกกนัวา่ "มลัติมีเดีย" = "Multimedia" Simple For Everybody. 

[บทความ] [e-book]. 2553.; 2010. Available from: UTCC Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed 

November 15, 2016. 

4) ปิยะบุตร ส, อนนั ว, ดนุพล ก. เรียนรู้การท างานกราฟิกดีไซน์ส่ิงพิมพแ์บบมืออาชีพ = Graphic Design 

Artwork Photoshop + Illustrator [e-book]. นนทบุรี: ไอดีซีฯ, 2553.; 2010. Available from: UTCC 

Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016. 

5) คลอสโควส์กิ แ, รัชตา ซ. Photoshop Compositing Secrets : เนรมิตภาพสวยสมจริง ดว้ยเทคนิคการตดั

ต่อภาพอยา่งมืออาชีพ [e-book]. กรุงเทพฯ: ทรูไลฟ์, 2555.; 2012. Available from: UTCC Library 

Catalog, Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016. 
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6) Lankow J, Ritchie J, Crooks R. Infographics : The Power Of Visual Storytelling [e-book]. Hoboken, 

N.J.: Wiley, 2012.; 2012. Available from: UTCC Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed November 

15, 2016. 

7) Dunlap J, Lowenthal P. Getting graphic about infographics: design lessons learned from popular 

infographics. Journal of Visual Literacy [serial online]. March 2016;35(1):42-59. Available from: 

Communication & Mass Media Complete, Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016. 

8) เวบ็ไซต ์http://thailibrary.in.th 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ส่ือการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ใน 
https://padlet.com/boonlert/utc_mediainfo 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เน้ือหาต่างๆ จากเวบ็ไซต ์http://thailibrary.in.th 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
    1.1.  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  นอกหอ้งเรียน  หรือผา่น  Facebook 
    1.2.  การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน     
    1.3.  งานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    1.4.  แบบประเมินผูส้อนออนไลน์ 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1.  การท าแบบประเมินผูส้อนออนไลน์ 
    2.2.  พิจารณาจากการสอบยอ่ย  และการน าเสนอรายงาน 
    2.3.  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 
      ปรับส่ือการสอน  และกระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม          

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 การให้คณะกรรมการประเมินผลการศึกษา  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา  พิจารณาขอ้สอบ   วธีิการใหค้ะแนน  และผลการสอบ     
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ปรับปรุงส่ือการสอน   แบบฝึกหัด   กิจกรรม    และขอ้สอบทุกภาคการศึกษาตามผลการประเมิน
รายวิชาโดยนักศึกษา   จากการทบทวนของผูส้อน  และจากการค าแนะน าของคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษา  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

 
 

 


