
                                             รายละเอยีดของรายวชิา             มคอ. 3 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/สาขาวชิา มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์                     สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

หมวดที ่1ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
HN435 ธุรกิจสารสนเทศ (Information Business) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต (3-0-6)  
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 
  รายวชิาเอกเลือก                                      

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยร์ติรัตน์  มหาทรัพย ์ หัวหน้าสาขาวชิา 
อาจารยน์ฤมล รุจิพร  อาจารย์ผู้สอน 
5.ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2-4 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ีจดัท า                       วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2559 
วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด     วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจความหมาย  ขอบเขตและประเภทของธุรกิจสารสนเทศ  หลกัการบริหารจดัการเพื่อ
การด าเนินงานธุรกิจสารสนเทศ  การบริหารและควบคุมการผลิต  การตลาด  การใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการท า
ธุรกิจสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิาเพื่อใหน้กัศึกษา 
1  . มีความรู้และความเขา้ใจถึงความหมายและขอบเขตของธุรกิจสารสนเทศ 
2  . รู้จกัประวติัพฒันาการและประเภทของธุรกิจสารสนเทศ 
3  . มีความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
4  . รู้จกัขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานการผลิตในธุรกิจสารสนเทศ 
5  . รู้หลกัการบริหารธุรกิจและหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสารสนเทศ 
6  . มีความรู้ในเร่ืองการจดัการทางการเงินทั้งการจดัหาแหล่งเงินทุนและการลงทุนของธุรกิจสารสนเทศ 
7  . รู้หลกัการตลาดสารสนเทศ : การจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการขาย 
8  . รู้จกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

 

หมวดที ่3ลกัษณะการด าเนินการ 
 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

ความหมาย  ขอบเขตและประเภทของธุรกิจสารสนเทศ  หลกัการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานธุรกิจสารสนเทศ   
การบริหารและควบคุมการผลิต  การตลาด  การใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการท าธุรกิจสารสนเทศและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง - 1.บรรยายในลกัษณะเนน้และสรุปเน้ือหาท่ี
เป็นประเด็นส าคญั  
2. ฝึกการคน้ควา้ดว้ยตนเองในบางหวัขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในลกัษณะงานเด่ียว 
3.ฝึกการคน้ควา้ท าเป็นรายงานและ
น าเสนอในลกัษณะงานกลุ่ม 
4.มีการใหน้กัศึกษาไปทศันศึกษาดูงาน 

3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ผูส้อนใหจ้ดัท าไลน์กลุ่มของรายวชิาน้ีเพื่อการติดต่อส่ือสารตอบค าถามและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บั
นกัศึกษาอยา่งสะดวกรวดเร็ว  
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1. มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
2. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 
 1.2วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยการเขา้สอนตรงเวลา  
2. การเช็คช่ือเขา้ชั้นเรียนตามก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงกบัผูเ้รียน  และไดก้ าหนดกติกาการให้คะแนนการเขา้ชั้น

เรียน10คะแนน   ซ่ึงนกัศึกษาจะไดค้ะแนนเตม็ เม่ือ1)  เขา้เรียนตรงเวลา   2) ไม่ขาดเรียน    3) ตั้งใจเรียนและ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน  4) แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลยั    5) รักษามารยาทสังคม โดยไม่ใชอุ้ปกรณ์
ส่ือสารในระหวา่งการเรียนและกรณีมาสายรวม  3  คร้ัง   นบัเป็นการขาดเรียน  1  คร้ัง              

3. มอบหมายงานให้ผูเ้รียนท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม  โดยก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน  หากไม่
สามารถส่งงานตามก าหนดเวลาไดน้กัศึกษาตอ้งมาพบครูเพื่อแจง้ปัญหาและแกไ้ขต่อไป 

4. ก าหนดให้นกัศึกษาแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลยั   หากไม่ปฏิบติัตามผูส้อนจะเตือนและ
หกัคะแนนความประพฤติ 

5. ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอน    
1.3 วธีิการประเมินผล  
1. เช็คช่ือเขา้ชั้นเรียนทุกคร้ังและกรณีมาสายรวม  3  คร้ัง   นบัเป็นการขาดเรียน  1  คร้ัง 
2. ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
3. มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีน ามาท ารายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
4. มีความซ่ือสัตยไ์ม่ลอกการบา้นหรือทุจริตในการสอบ 
 

2.ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1. มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีอยา่งกวา้งขวาง 
2. มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 



5 
 

2.2วธีิการสอน 
1. จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบทั้งดา้นทฤษฎีโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   
2. จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย   

อาทิ     
- ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากส่ือการสอนใน iTunesU และกรณีไม่เขา้ใจใหซ้กัถามประเด็นปัญหา

ต่างๆ ในหอ้งเรียน   
- ดูส่ือการสอนใน  iTunesU มาล่วงหนา้เพื่อเตรียมตอบค าถามของผูส้อนในหอ้งเรียน 
- ในหอ้งเรียนใชว้ธีิการถาม-ตอบ  เพื่อใชค้  าถามเป็นตวัสร้างความเขา้ใจในเน้ือหา  และอธิบาย

ประเด็นส าคญัเพิ่มเติมในระหวา่งการถาม-ตอบค าถามเหล่านั้น 
- ก าหนดใหผู้เ้รียนส่งข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาน้ีสัปดาห์ละ 1 ข่าว เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้

โอกาสไดติ้ดตามข่าวสารท่ีทนัสมยัอนัจะเป็นประโยชน์ในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาสนใจและมี
ความเขา้ใจในธุรกิจสารสนเทศไดดี้ยิง่ข้ึน  

3. ก าหนดให้ผูเ้รียนท ารายงานในหวัขอ้ท่ีผูส้อนจะก าหนดให้ผูเ้รียนท ารายงานในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาน้ี
โดยผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและรู้จกัสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

 2.3. วธีิการประเมินผล 
1. การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  

2. ประเมินจากการท าการบา้นเด่ียวและท ารายงานงานกลุ่มพร้อมการน าเสนอท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 

 

3.ทกัษะทางปัญญา 
3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

1. สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อตอบปัญหาในชั้นเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นระบบ 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีเพื่อการบา้นและการท ารายงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  
3.2วธีิการสอน 

1. จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ อยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
2. เรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและศึกษาดว้ยตนเองผา่นระบบ iTunesU มอบหมายงานใหผู้เ้รียนท า

การบา้นและท ารายงานท่ีก าหนด 

3.3วธีิการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 
2. ประเมินการน าเสนองานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
3. การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
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4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1. สามารถท างานกลุ่ม รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
2. มีความรับผดิชอบต่องานเด่ียวท่ีเป็นการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.2วธีิการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการท างานเด่ียวและงานกลุ่มและก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน 

2. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเองในระบบ iTunesU และ/หรือผา่นแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีอยูบ่น
อินเทอร์เน็ต 

4.3วธีิการประเมิน 
1. สังเกตพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 

2. ประเมินการน าเสนองานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
3. การตอบค าถามจากเน้ือหาท่ีเรียนมา  

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 

1. สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
3. มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.2วธีิการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนไดน้ าเสนอรายงานทางวชิาการ 

5.3วธีิการประเมินผล  
1.  ประเมินการน าเสนองานท่ีผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย 
2. ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

   จ านวน กจิกรรม/ 
สัปดาห์ที่ วนัที่ /เดือน  หัวข้อการบรรยาย /ปฏิบัติการ  คาบ/ ส่ือการสอน 

   สัปดาห์  

     1 16 ส .ค . 2559 1. อธิบายรายวชิา 
2. ความหมายและขอบเขตของธุรกิจ

สารสนเทศ 
3.      ความส าคญัธุรกิจสารสนเทศ 

3 Powerpoint 

    2 
 
 
 
 

23 ส .ค . 2559 1. ประวติัพฒันาการของการท าธุรกิจ
สารสนเทศ 
2.  ประเภทและลกัษณะของธุรกิจ
สารสนเทศ   
3. ความรู้เบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสารสนเทศ 

3 Powerpoint 

     3 30 ส .ค . 2559 การจดัการทางการเงินและการจดัหาแหล่ง
เงินทุนในการท าธุรกิจสารสนเทศ 

3 Powerpoint 

     
     
     4 6 ก .ย .  2559 การบริหารงานพสัดุของธุรกิจสารสนเทศ 3 Powerpoint 
      5 13 ก .ย .  2559 การบริหารการผลิตและการควบคุมการ

ผลิตของธุรกิจสารสนเทศ 
3 Powerpoint 

      6 20 ก .ย .  2559 ตน้ทุนและการประเมินราคาผลิตภณัฑ์
สารสนเทศ 

3 Powerpoint 

      7 27 ก .ย .  2559 การบริหารการตลาดของธุรกิจสารสนเทศ 3 Powerpoint 
      8   10 -15 ต.ค .59 สอบกลางภาค 3 Powerpoint 
      9    18 ต.ค .59 การจดัจ าหน่ายและธุรกิจจดัจ าหน่าย

สารสนเทศ 
3 Powerpoint 

      10 25 ต.ค .59 ธุรกิจส านกัพิมพห์นงัสือนิตยสารและ ,
หนงัสือพิมพ ์

  

      11 1 พ.ย. 59 ทศันศึกษาบริษัทอมัรินทร์พร้ินติง้ฯ 3 Powerpoint 
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สัปดาห์ที่ 
  

วนัทีเ่ดือน/ปี 
 

หัวข้อการบรรยายการปฏิบัติ 
 

จ านวน
คาบ/
สัปดาห์ 

กจิกรรม/ 
ส่ือการสอน 

 
 

12 8 พ.ย. 59 1. ธุรกิจฐานขอ้มูล 
2. ธุรกิจสารสนเทศออนไลน์ 

3 Powerpoint 

      13 15 พ.ย. 59 ธุรกิจร้านหนงัสือเช่า 3 Powerpoint 
      14 22 พ.ย. 59 ธุรกิจร้านหนงัสือมือสอง 3 Powerpoint 
      15 29 พ.ย. 59 ธุรกิจ E-book  ,ธุรกิจ  E-Journal 

 
3 รายงานโดย

นกัศึกษา 
16 6 ธค .59 กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสารสนเทศ  Powerpoint 
17 13-26 ธค .59 สอบปลายภาค   

     
     

 
 

 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กจิกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 8 10% 

2  สอบปลายภาค 17 30%  

3  
การเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

4  การบา้น/แบบฝึกหดั ทุกสัปดาห์ 35% 
5  รายงาน  15% 
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หมวดที ่6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
กิบสัน   ,มลัคอลม์  .2543  . คู่มือฉบับสมบูรณ์:  เร่ิมต้นและบริหารร้านหนังสือ  .แปลและเรียบเรียงโดย 
               สิทธิพร  ช่ืนชุ่มจิตร์    .กรุงเทพมหานคร :  สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้ดัจ  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย. 
ฉววีรรณ  คูหาภินนัทน์.   2542.   สารนิเทศทางธุรกจิ.   กรุงเทพมหานคร:  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
               สารนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา.           
ดนยั   เทียนพุฒ.  2545.   การออกแบบและพฒันาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพ่ือมืออาชีพ.    
                กรุงเทพมหานคร:  บริษทันาโกตา้.  
---------.   2544.   นวตักรรมอบีิสสิเนส.   กรุงเทพมหานคร : บริษทันาโกตา้.    
---------.   2544.   องค์กรยุคดอทคอม (www.@Dot.com).   กรุงเทพมหานคร : บริษทันาโกตา้.    
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   2543.   การบริหารธุรกจิการพมิพ์.   (2 เล่ม)   นนทบุรี: มหาวทิยาลยัฯ. 

.---------  2540  . ธุรกจิการพิมพ์และการจัดพมิพ์.  นนทบุรี:  มหาวทิยาลยัฯ. 
มานิตย ์ จุมปา    .2550.    กฎหมายลขิสิทธ์ิเกี่ยวกบัส านักพมิพ์   .กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    บทเรียน iTunesU วชิา HN435(HX501) ธุรกิจสารสนเทศ (Information Business)   
ภาษาไทย 
ก าธร   สถิรกุล.  2515.  ตัวหนังสือและตัวพมิพ์.  นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: โรงพิมพคุ์รุสภา. 
            .  2515.  หนังสือและการพมิพ์.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภา. 
ขจร   สุขพานิช.  2526.  ก้าวแรกของหนังสือพมิพ์ในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา.   
“จากตวัเรียงพิมพโ์ลกแห่งการพิมพสู่์ไมโครชิพ.”  2531.  วารสารคูริเย (กรกฎาคม):  4-32 .     
ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  2541.  “พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ:  การน าหลกัการใชง้านโดยธรรมมาใชใ้นงานของ 
              บรรณารักษแ์ละนกัสารนิเทศ.”  วารสารห้องสมุด   42 ,3 :  51-65 .  
ดรุณี  หิรัญรักษ.์  2530.  นิตยสาร.   กรุงเทพมหานคร: ภาควชิาการหนงัสือพิมพ ์ คณะนิเทศศาสตร์    
              จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
ตุลเทพ    เทพกาญจนา.  2540.  "การออกแบบส่ิงพิมพอ์ยา่งมืออาชีพ."   คอมพวิเตอร์รีววิ   13/149 :    
             111-120 . 
ถนอมศกัด์ิ   จงพิพฒัน์ยิง่.  2525.  “การผลิตส่ิงพิมพใ์นประเทศใหไ้ดม้าตรฐาน:  ปัญหาการพิมพ.์” 
            วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เถกิง   สมทรัพย.์  2541.   ร้านหนังสือที่รัก.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.    กรุงเทพมหานคร:  ดอกหญา้. 

mailto:www.@Dot.com)
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“ธุรกิจส่ิงพิมพ:์  กรณีศึกษาศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.”  2540.  วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช  10,  
            3: 78-82 . 
นวลจนัทร์ รัตนากร, ชุติมา สจัจานนัท ์และมารศรี ศิวรักษ.์  2524.    ปกณิกะเร่ืองหนังสือในสมัย 
            รัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร:  รุ่งเรืองการพิมพ.์    
นนัทนา  วทิวฒิุศกัด์ิ.  2529.   หนังสือและการพมิพ์.   พิมพค์ร้ังท่ี 4 แกไ้ขเพิ่มเติม.  กรุงเทพมหานคร:    
            บูรพาสาส์น. 
“บทบาทใหม่ของธุรกิจส่ิงพิมพใ์นยคุเทคโนโลยดิีจิตลั.”  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 10, 3:  48-57. 
บุษกริน  ฤกขะเมธ และเทพฤทธ์ิ ฤทธ์ิทองพิทกัษ.์ 2539.   แรกเร่ิมเรียนรู้เร่ือง  Corel  DRAW 6ส าหรับ   
              Windows  95.  กรุงเทพมหานคร:  ซีเอด็ยเูคชัน่.     
ประวตัิและววิฒันาการของการพมิพ์หนังสือในต่างประเทศ.  [2524]  กรุงเทพมหานคร:  [ม.ป.พ.] 
พิเชษฐ ์   รังษีรัตนา.  2541.   Adobe  Graphics   2 - in - 1.  กรุงเทพมหานคร:  เอ็นไซโคลกราฟ. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  2530.   การพมิพ์ทัว่ไป.  นนทบุรี. 
ร้านหนังสือรอบโลก   .2545  . กรุงเทพมหานคร:  มีเดีย สปาร์ค. 
วรวชิญ    เวขนุเคราะห์.  2531.  กระแส30:  การออกแบบส่ิงพมิพ์ส าหรับกระบวนการพมิพ์ออฟเซท. 
           กรุงเทพมหานคร:  ธรรมสารการพิมพ.์ 
วนัการพมิพ์ไทย.  2531.   กรุงเทพมหานคร:  มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพแ์ห่งประเทศไทย. 
วลัลภ   สวสัดิวลัลภ.  2535.  หนังสือและการพมิพ์.  พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ขเพิ่มเติม.  กรุงเทพมหานคร: 
           หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมการฝึกหดัครู. 
วานิช   พลูวงักาญจน์.  2529.  การบริหารงานโรงพมิพ์และหนังสือพมิพ์.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: 
           จกัรกาญจน์. 
วริิยะ   สิริสิงห.   2537.  โลกการพมิพ์.  กรุงเทพมหานคร:  สุวริียาสาส์น.                                                                                         
ศกัดา  ศิริพนัธ์และคนอ่ืนๆ.  2531.    การศึกษานโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมการพมิพ์.   
             กรุงเทพมหานคร: ส านกับริการวชิาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ศิริพงษ ์  พยอมแยม้.  2530.  การพมิพ์เบื้องต้น.  นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
             วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 
สงกรานต ์ แหยมแกว้.  2538.  "คอมพิวเตอร์กบังานออกแบบส่ิงพิมพ.์"  ใน  หนังสือและส่ือเทคโนโลยี,   
             หนา้ 98- 101.    กรุงเทพมหานคร:   คณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ  สถาบนัภาษาไทย  กรม 
             วชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 
สมพร พรหมหิตธร.  2538.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร:  วญิญูชน. 
สราวธุ จนัทรนิภาพงศ.์  2542. “Desk  top  Publishing   แบบมืออาชีพ.”   IT  SOFT 8,89: 75-68.    
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“สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย  Adobe  Acrobat  3.01.”  2541.  อนิเทอร์เน็ตแมกกาซีน 29(พฤศจิกายน):  
              58-62. 
สุชาดา โชคเหมาะ.  2540.  “วารสารรูปแบบใหม่: วารสารอิเล็กทรอนิกส์." ข่าวสารส านักหอสมุดกลาง 
             มหาวทิยาลยัรามค าแหง  20, 1-2 (กุมภาพนัธ์-กรกฎาคม)        . 
            .  2540-2539.    "Electronic  Books: รูปแบบและการใช.้” ข่าวสารส านักหอสมุดกลาง 
             มหาวทิยาลยัรามค าแหง  19, 4-3(สิงหาคม2539-มกราคม2540):  1-9.        
หทยั   ตนัหยง.  2528.   บรรณาธิการกจิเบื้องต้น: ศิลปะการตกแต่งต้นฉบับหนังสือ.   พิมพค์ร้ังท่ี 2.     
             กรุงเทพมหานคร:  แพร่พิทยา.                                                                                       
สุรศกัด์ิ  ธญัญวบูิลย.์  2525.  “การก าหนดมาตรฐานตน้ฉบบัและส่ิงพิมพใ์นประเทศไทย.”    วทิยานิพนธ์    
             มหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อภิชาติ  สิริผาติ  และณฏัยา  บุนนาค   .2546  . ท าหนังสือขายกนัดีกว่า  .กรุงเทพมหานคร:  บิสซ่ีเดย.์ 
เอกสารการสอนรายวชิา 97100  การพมิพ์ทัว่ไป.    2530.  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
เอนก นาวกิมูล. 2533.   ส่ิงพมิพ์คลาสสิค.   สารคดีคอลเลคชัน่  ชุดท่ี 1.    กรุงเทพมหานคร:   
            วคิตอร่ีเพาเวอร์พอยท.์  
“Acrobat 3.0 เพื่องานส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ.”   บิซิเนสคอมพวิเตอร์แมกกาซีน  9,104:  119- 
            121. 
                                                                                       
 ภาษาองักฤษ  : 
Bann,  David.     1985.    The  Print  production  handbook.    Cincinnati,  OH:  North  Light  Books. 
Beach,  Mark.    1992.    Graphically  speaking….     Cincinnati, OH:  North  Light  Books. 
Clark,  Giles.    1994.     Inside  Book  Publishing.    2nd  ed.    London:  Blueprint.  
Collier,  David  and  Floyd,  Kay.    1989.    Ready-to-use  layouts  for  desktop  design.    Cicinnati, OH: 
             North  Light  Books. 
Curwen,  Harold.    1981.     Processes  of  graphic  reproduction  in  printing.     London:  Faber  and   
            Faber. 
Donnelly,  Daniel.    C1997.     WWW  Design:  WEB  pages  from  around  the  world.     Rockport,   
             Massachusetts:  Rockport.     
Fedler,  Fred.    1993.    Reporting  for  the  print  media.    5th  ed.    Fort  Worth:  Harcourt  Brace   
              Jovanovich. 
Finley,  Charles.    1997.     Printing  paper  and  ink.    Albany:  Delmar. 
Hinrichs,  Kit  and  Brier,  David, ed.   1992.    Typographic  design.    New  York:  Madison  Square   
              Press. 
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Jauneau,  Roger.    1981.    Small  printing  houses  and  modern  technology.     Paris:  Unesco.                                                          
Kuwayama,   Yasaburo.    1990.    Pictograms  and  typefaces  of the  world.    Tokyo:  Kashiwashobo. 
Lodon,  Sherry.     1998.     Photoshop5  interactive  course.     Corte  Madera,  CA:  Waite  Group  Press. 
McNair,  Brian.    C1994.    News  and  Journalism  in  the  UK:  a  textbook.    London:  Routledge. 
Mok,  Clement,  ed.    C1996.    A  Compilation  of  new  media  design.     New  York:   Graphic  Press.      
Park,  Roger  C.    1993.    Looking  good  in  print:….     Chapel  Hill,  NC:  Ventana. 
Peek,  Robin  P.  and  Newby,  Gregory  B.,  ed.    1996.    Scholarly  Publishing:  the  electronic  frontier. 
             Cambridge,  Massachusetts:  The  MIT  Press. 
poynter,  Dan.    1993.    The  Self-publishing  manual:….     7th ed.    Santa  Barbara,  CA:  Para. 
Rogers,  Geoffrey.    1985.    Editing  for  print.    Cincinnati,  OH:  Writer’s  Digest  Books. 
Romano,  Frank  J.    1999.    PDF  printing  and  workflow.     Upper  Saddle  River,  NJ:  Prentice  Hall. 
Shushan,  Ronnie  and  Wright,  Don.    1994.    Desktop  publishing  by  design.     3rd ed.    Redmond,   
             WA: Microsoft  Press. 
Start  your  own  desktop  publishing  business.    1990.    Glenview,  IL:  Scott  Foresman. 
White,  Jan  V.     1988.    Graphic  design  for  the  electronic  age.    New  York:  Watson  Guptill. 
 
                                         
 
                                        
 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
2. การส่งงานแต่ละคร้ังของงานท่ีท าเด่ียว 
3. แบบประเมินผูส้อน 
 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1.การท าแบบประเมินผูส้อนของมหาวทิยาลยั 
2.พิจารณาจากผลการสอบของผูเ้รียน การน าเสนอรายงาน 
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3.การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
3.การปรับปรุงการสอน 
    1. การปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม 
    2. การปรับปรุงบทเรียนใน iTunesU และรายงานเม่ือส้ินภาคการศึกษาจากการประเมินรายวชิา 
    3.  การพฒันาเน้ือหาใหเ้นน้ไปในเร่ืองธุรกิจสารสนเทศท่ีทนัสมยั  
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
การใหค้ณะกรรมการฝ่ายวชิาการของสาขาวชิาสารสนเทศศึกษาพิจารณาขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนและผลการ 
สอบ 

5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
การปรับปรุงบทเรียน กิจกรรม การท ารายงานและขอ้สอบทุกภาคการศึกษาตามผลการประเมินรายวชิาโดย
นกัศึกษา เพื่อพิจารณาการให้คะแนนและประเมินขอ้สอบและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา
ในรายวชิาโดยคณะกรรมการฝ่ายวชิาการของสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

 
 

 


