
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 HN302 การจดัการหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ (Management of Libraries and Information 
Centers)  
2. จ านวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต   3 (3-0-6) 
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 
        รายวชิาบงัคบัเอก                              

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์       หวัหนา้สาขาวชิา 
       อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์       อาจารยผ์ูส้อน 
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   ชั้นปีท่ี 3  
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
 11 มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั 

1. การบริหารจดัการทัว่ไป  และหลกัการจดัการห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 
2. การก าหนดนโยบายและแผนงาน โครงสร้างการจดัการหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ  
3. การจดัการอาคารสถานท่ี และวสัดุครุภณัฑ์  การบริหารงานบุคคล ก าหนดขอบเขตและ

รายละเอียดของต าแหน่งงานท่ีเก่ียวขอ้ง ของหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 
4. การบริหารงบประมาณเพื่อการจดัการงานห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบั

นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั  และการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ   
5. บทบาทของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 
6. การรายงานและสถิติเพื่อการจดัการห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 
7. การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพของหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ  

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 

 หลกัทฤษฎีและแนวคิดในการจดัการ  การจดัการอาคารสถานท่ี   ภาวะผูน้ าและบุคลิกภาพ
การเป็นผูน้ า  การประชาสัมพนัธ์  แนวคิดใหม่ทางการบริหาร 
 

 
 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

45 ชัว่โมง สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

0 ชัว่โมง 75 ชัว่โมง 
(5 ชัว่โมง ต่อ สปัดาห์) 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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    (นอกช้ันเรียน)  และวธีิส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอนและในประมวลรายวชิา 
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) และการส่ือสารผา่น Line กลุ่มวชิา 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

  1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง   
  2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
              3) มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ   
  4)  มีจิตสาธารณะ 
              5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
 1)  สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการเรียนการสอน 
 2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายใน
เวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 3)  สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน 
 4)  ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตย์
สุจริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
             5) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจดั/และ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการ
น าเสนอแนวคิดหรือกิจกรรมท่ีสะทอ้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3   วธีิการประเมินผล  
1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการเขา้ห้องเรียน 

การส่งงานตรงเวลา  และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

2. ความรู้ 
2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1) มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีการบริหารจดัการทัว่ไป และหลกัการจดัการหอ้งสมุดและศูนย์
สารสนเทศ   บทบาทของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ า และการท างานเป็นทีม  การประกนัคุณภาพของ
หอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 
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2) สามารถบูรณาการความรู้ของศาสตร์ดา้นการจดัการทัว่ไป กบัการจดัการหอ้งสมุดและ
ศูนยส์ารสนเทศ 

3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
4) สามารถสืบคน้สารสนเทศเพื่อใชใ้นงานสารสนเทศได ้

  2.2   วธีิการสอน 
 1)  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบทั้งดา้น
ทฤษฎีและปฏิบติั 
 2)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามขอ้สงสัย 
 3)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  
 2.3. วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1) สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ /หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาได้

อยา่งเหมาะสม 
3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4) สามารถวเิคราะห์ ประเมิน และเลือกสรรสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานได ้

3.2 วธีิการสอน 
1) จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวพิากษ ์ พร้อมทั้ง

ฝึกการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการ

กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  

 

3.3   วธีิการประเมินผล  
1) ประเมินผลจากการทดสอบ 

2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา  

1) มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์
4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

4.2  วธีิการสอน 
1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

และเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งดา้นวิชาการและ

วชิาชีพ 

3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องาน

ท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

4.3 วธีิการประเมิน 
1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

5.2  วธีิการสอน 
1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง

และการเขียน  
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2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3) ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูล  น าเสนอขอ้มูล โดยการเลือกใชค้ณิตศาสตร์ และสถิติท่ีเหมาะสม 

5.3  วธีิการประเมินผล   
1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 1. อธิบายรายวชิาและการ
ประเมินผล 

3 1. แบบทดสอบก่อน
เรียน 
2.บรรยาย  

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

2-3 บทท่ี 1 หลกัและทฤษฎีการ
จดัการ 

6 1. บรรยาย 
2. แบบฝึกหดั 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

4-6 บทท่ี 2 การวางแผน 
- การวางแผนกลยทุธ์ 
- SWOT Analysis 

การบริหารเชิงกลยทุธ์ 

9 1. บรรยาย 
2. กิจกรรม 
    2.1 ฝึกการวิเคราะห์ 
SWOT 
   2.2  ฝึกการก าหนด
วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  
ยทุธศาสตร์ 
   2.3 ฝึกเขียนแผนงาน
และโครงการ 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

7 บทท่ี 3 การจดัการองคก์าร
หอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 

3 1. บรรยาย 
1. 2. ศึกษาและ

เปรียบเทียบการแบ่ง
องคก์าร และการแบ่ง
สายการบงัคบับญัชา 
3. แบบฝึกหดั 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค    
9 บทท่ี 4 การจดัการอาคาร

สถานท่ีหอ้งสมุดและศูนย์
สารสนเทศ 

3 1. บรรยาย 
2. ศึกษาอาคารของ
หอ้งสมุดต่าง ๆ  
 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

10 บทท่ี 5 การจดัการงานบุคลากร
สารสนเทศ 

3 1. บรรยาย 
2. ฝึกวิเคราะห์งาน 
ก าหนด Job description 
และ Job specification 
ของต าแหน่งนกั
สารสนเทศ 
3. ศึกษาและอภิปรายการ
บริหารงานบุคคล GenY  

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

11 บทท่ี 6 การจดัการงบประมาณ 3 1. บรรยาย 
2. แบบฝึกหดั 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

12 บทท่ี 7 ความเป็นผูน้ าและการ
ท างานเป็นทีม 

3 1. บรรยาย 
2. ศึกษาและอภิปราย
ความส าคญัเก่ียวกบั
บุคลิกภาพผูบ้ริหาร+
ผูน้ า 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

13 บทท่ี 8  การตดัสินใจและการ
แกปั้ญหา 

3 1. บรรยาย 
2. แบบฝึกหดั 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

14-15 บทท่ี 9 การควบคุมคุณภาพ
และการประกนัคุณภาพ 

6 1. บรรยาย 
2. ฝึกวิเคราะห์ความเส่ียง
ของหอ้งสมุดและศูนย์
สารสนเทศ 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์

16 1. น าเสนอโครงการ 
2. สรุปบทเรียน 

3 นกัศึกษาน าเสนอ
โครงการหนา้ชั้นเรียน 

รติรัตน์ มหาทรัพย ์
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 
1.1, 1.2, 2.1, 
3.1, 4.2, 4.3, 5.1 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 

1.1, 1.2, 1.5, 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2 3.3, 
4.1, 4.2, 4.3,4.4, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

แบบฝึกหดั โครงการ การ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
กิจกรรมท่ีมอบหมาย  และ
การส่งงานตามก าหนด 

2-7, 9-15 40% 

3 
1.1, 1.2, 1.5, 
2.1, 2.2,  3.1, 
3.2, 5.1  

สอบกลางภาค 8 20% 

4 
1.1, 1.2, 1.5, 
2.1, 2.2,  3.1, 
3.2, 5.1 

สอบปลายภาค 17 30% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
บทเรียน วชิา การจดัการห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ ใน  eClassroom:    
    https://itunesu.itunes.apple.com/coursemanager/#course/COH7LW6RYE/info  
ปราณี  อศัวภูษิต.  (2553). การจัดและบริหารห้องสมดุท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร:  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ปิยะนุช  สุจิต.  (2551).   การบริหารจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั

ราชภฏัสวนสุนนัทา. 
สาคร  สุขศรีวงค.์  (2556).  การจัดการ: จากมมุมองนักบริหาร.  พิมพค์ร้ังท่ี 11.  กรุงเทพมหานคร: จี.พี.ไซ

เบอร์พรินท.์ 
      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
การบริหารงานห้องสมดุแบบมืออาชีพ.  (2554).  การประชุมวชิาการของ ส านกัหอสมุด

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2554. 
น ้าทิพย ์ วภิาวนิ.  (2550).  การบริหารห้องสมดุยคุใหม่.  พิมพค์ร้ังท่ี 2  . กรุงเทพมหานคร: เอสอาร์ 

พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์  . 
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 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  สมชาย  หิรัญกิตติ  และธนวรรณ  ตั้งสินทรัพยศิ์ริ.  (2550).  การจัดการและ
พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพมหานคร:  ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์. 

อมัพร  ป้ันศรี. (2534).  การบริหารงานห้องสมดุเบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี 4  . กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

Bryson, Jo.  (2011).  Managing information services: a sustainable approach.  3rd ed. Burlington, 
VT: Ashgate. 

DuBrin, Andrew J. (2009).  Essentials of management.  8 th. ed.  Mason, OH: South-Western 
Cengage Learning. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ภาษาไทย 
คิกนิคกี, แองเจโล  และวิลเลียนส์ เจ.  (2549).  หลักการจัดการ(Management a practical introduction). 
 แปลและเรียบเรียงโดย บุตรี จารุโรจน์  ก่ิงกาญจน ์วรนิทศัน ์ โสภณ แยม้กล่ิน  ศิวะนนัท ์ศิวพิทกัษ ์ 
 โศภชา อรัญวฒัน ์ ธีรศกัด์ิ กญัจนพงศ ์ ธิภาภรณ์ พูลเอ่ียม  และเบญจมาภรณ์ อิศรเดช.  
 กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล. 
เดวิด, เฟร็ด อาร์.  (2550).  การบริหารเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management).  แปลและเรียบเรียง โดย สาโรจน ์ 
 โอพิทกัษชี์วิน.  กรุงเทพมหานคร: เพียร์สนั เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า. 
นงนภสั เท่ียงกมล.  (ม.ป.ป.).  การบริหารยคุโลกาภิวัตน์(Globalization Administration).  กรุงเทพมหานคร:  
 โรงพิมพแ์สงชยัการพิมพ.์ 
เอกวิทย ์ มณีธร.  (2552).  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการบริหาร/จัดการ.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: เอม็.
 ที .เพรส.  
 ภาษาอังกฤษ 
Daft, Richard L.  (2010).  New era of management.  9 th ed.  Mason, OH : South-Western Cengage  

Learning. 
Das, Satyajit.  (2006).  Risk management: the swaps & financial derivatives library.  Singapore :  

Wiley. 
  

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน  
 2)  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
             1)  การพิจารณาผลการประเมินการสอนจากแบบประเมินผูส้อนท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Fwebopac.utcc.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D12E7B734976H0.3282%26profile%3Dmain%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21219011%40%2121%26ri%3D2%26aspect%3Dbasic%26menu%3Dsearch%26source%3D10.6.3.6%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Dmanagement%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic%26menu%3Dsearch%26ri%3D2%26limit%3DLA01+%3D+eng')
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             2)  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน 
             3)  พิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา         
3. การปรับปรุงการสอน 

1)  การปรับปรุงเน้ือหาบทเรียน eClassroom (iTunesu)  แบบฝึกหดั กิจกรรม โครงงานเม่ือส้ิน
ภาคการศึกษาจากผลการประเมินจากนกัศึกษา  และพฒันาการของเน้ือหาความรู้ 
 2)  เพิ่มส่ือการสอนใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้ความสนใจ และเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
             3)  ปรับวธีิการสอนเนน้คิดวิเคราะห์ กิจกรรมกลุ่ม และกรณีศึกษาใหม้ากข้ึน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
  ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาทุกๆ ปีการศึกษา 

 
 

 


