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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา       

รหสัวิชา 1631102 ช่ือวิชาสารสนเทศ ห้องสมุด และสงัคม  
(Information, Library and Society)  

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
เป็นวิชาบังคับเรียน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์  
4.2 อาจารย์ผู้สอน: รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์      

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/ ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 สิงหาคม 2558 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคมตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและ

อนาคต เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์และต่อยอดความรู้ในระดับสูงข้ึน 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศ

และธุรกิจสารสนเทศ อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดและสังคม 
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1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ 
ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ส่งเสริมวิขาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

1.4 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ  

1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัดเลือก และประยุกต์ใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้
อย่างสร้างสรรค์ 

1.6 และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้สารสนเทศตามหลักกฎหมาย 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้เนื้อหาและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยในการใช้สารสนเทศ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของการสรา้งเยาวชนไทยให้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีสัมมาคาระ รู้จักกาลเทศะ  
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม พัฒนาการของห้องสมุด 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและห้องสมุด 
บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

Roles and importance of information, library and society; development of library; 
relationship of information, library and society; related policies on information and 
library; library and information science education and personnel  
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 3 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

- 90 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยป์ระจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน
โทรศัพทท์ี่ท างาน โทรศัพทเ์คลื่อนที่และ Social Network เช่น Facebook, E-mail 

3.1 อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (M1) 
2) มีวินัย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ (M2) 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น (M3) 
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (M4) 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

1.2 วิธีการสอน 
ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในการเรียนและการท างานกลุ่ม ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้

นักศึกษาฝึกการเป็นผู้น าและผู้ประสานงานที่ดี มีการก าหนดระยะเวลาการส่งงานอย่างชัดเจนและเน้นย้ า
เรื่องการส่งงานให้ตรงเวลา ถ้าส่งงานไม่ตรงเวลาจะหักคะแนนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากคะแนนเต็มของงาน
แต่ละครั้ง รวมทั้งมีการขานช่ือการเข้าเรียน เข้าเรียนช้าจะต้องถูกหักคะแนนการเข้าห้องเรียนครึ่งหนึ่ง
เช่นกัน โดยอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการเข้าสอนให้ตรงเวลา นอกจากนั้นยังมีการตรวจเครื่องแต่ง
กายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็นการฝึกความมีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้มีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ พยายามให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ฝึกให้รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น เคารพในการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน และอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจรรยาบรรณ 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน และการท างานกลุ่ม การตรงตอ่เวลาในการเข้าช้ัน

เรียนและการส่งงาน รวมทัง้การแตง่กายของนกัศึกษา การรว่มกิจกรรมกลุม่ การมีวินัย ความรับผิดชอบ 
การเป็นผู้น า/ผู้ตามและมีความพร้อมเพรียงในการร่วมกจิกรรมเสรมิการเรียนภายนอกช้ันเรียน และการ
ท างานกลุม่ 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K1) 

2) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (K2) 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับความรู้ใน

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K3) 
(4) สามารถพิจารณาเลือกใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (K4) 

2.2 วิธีสอน 
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จัดกิจกรรมการสอนโดยการบรรยาย การอภิปรายประเด็นความรู้ ด้วยวิธีการถามตอบระหว่าง
การบรรยาย การท างานกลุ่ม ฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเช่ือมโยง
ความรู้ สู่การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านบทเรียนออนไลน์   

2.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานที่ได้รับมอบหมาย การถาม-ตอบ การ

แสดงความคิดเห็น การท างานกลุ่ม รวมทั้งการตรวจประเมินจากแบบทดสอบ และผลงานการศึกษา
ค้นคว้าประกอบการท ารายงานของแต่ละกลุ่ม การมีทักษะในการสืบค้น การวิเคราะห์ และสังคราะห์
ความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้งในช้ันเรียน และในบทเรียนออนไลน์  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ ใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ (C1) 
2) สามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (C2) 
3.2 วิธีการสอน 

สอนแบบบรรยาย และอภิปรายในช้ันเรียน ผสมผสานการเรยีนแบบรว่มมือผ่านบทเรียนออนไลน์ 
ใช้กรณีศึกษาต่าง พร้อมกระตุ้นผู้เรียนให้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  

3.3 วิธีการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการเรียนแบบร่วมมือทั้งในช้ันเรียน และผ่านบทเรียนออนไลน์

อภิปรายประเด็นความรู้ ถาม-ตอบระหว่างการบรรยาย การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน และการเลือก
หัวข้อในการท างานกลุ่ม และผลของการท ารายงานที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (I1) 
2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (I2) 
3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (I3) 

4.2 วิธีการสอน 
ฝึกการท างานกลุ่มด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม แนะน าและให้แสวงหาความรู้ เพิ่มเติมจากแหล่งต่างทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

4.3 วิธีการประเมินผล 
ประ เมิ นด้ วยการสั ง เกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ มของแต่ ละคน ผลงานของกลุ่ ม  

การเข้าช้ันเรียน การท างานในบทเรียนออนไลน์ การอภิปราย การส่งงานตรงเวลา ผลจากรายงานที่มีการ
วิเคราะห์และสังคราะห์ที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากโครงงาน รวมถึงการใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.2 วิธีการสอน 
บรรยาย ก าหนดใบงานให้ปฏิบัติ ให้หัวข้อสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เขียนแผนที่ความคิดแล้ว

ประมวลความรู้ และน าเสนองานกลุ่มด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
5.3 วิธีการประเมินผล 

สังเกตการท างานกลุ่ม การใช้ภาษา การแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกัน เนื้อหารายงาน พร้อมการ
น าเสนอด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1  1. ปฐมนิเทศ 
2. แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขต
เน้ือหา รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน วิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ 
การวัดและการประเมินผล และการ
ท าโครงงาน 

3 1. แนะน าหนังสือประกอบการเรียน 
2. ชี้แจงวิธีการเรียนการสอน และ

ประเมินผลโดยใช้ PowerPoint  
3. อธิบายวิธีการเรียนรู้ผ่านบทเรียน

ออนไลน์ (e-learning) 
4. ถาม-ตอบข้อสงสัย 
6. ทดสอบก่อนเรียน 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

2  บทที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศ 
- ความหมาย ความส าคัญและ

บทบาทของสารสนเทศ 
- คุณสมบัติและประเภทของ

สารสนเทศ 
- การเพิ่มปริมาณของสารสนเทศ 

3 1. แบ่งผู้เรียนโดยคละตามระดับ
ความรู้จากการทดสอบก่อนเรียน
เป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน เพื่อเรียนรู้
ร่วมกัน 

2. บรรยายโดยใชP้owerPoint และ
ให้นักศึกษาสรุปความคิดเก่ียวกับ
สารสนเทศ 

3. ก าหนดกิจกรรมใบงานให้ท า
แบบเรียนรู้ร่วมกันแยกตามกลุ่ม
ที่ก าหนดผ่านบทเรียนออนไลน์
พร้อมส่งเป็นรายงาน 

4. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

3  บทที่ 2แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด 
- ความเป็นมาของห้องสมุด 
- ความส าคัญชองห้องสมุด 
- ประเภทของห้องสมุด 

3 1. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 
2. บรรยายโดยใช้PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
ห้องสมุดที่ประทับใจ 
3. ก าหนดให้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ที่ผู้สอนได้เชื่อมโยงความรู้ใน
บทเรียนออนไลน์ และให้วิเคราะห์
สาระที่ได้ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
พร้อมส่งเป็นรายงาน 
4. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

4  บทที่ 2แนวคิดเก่ียวกับห้องสมุด
(ต่อ) 
- บทบาทของห้องสมุด 
- ประเภทงานของห้องสมุด 
- ทิศทางและแนวโน้มของห้องสมุด 

 
 

 

3 1. บรรยายโดยใช้PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเป็นราย
กลุ่มเก่ียวกับแนวโน้มของห้องสมุด 
2. ก าหนดกิจกรรมใบงานให้ท า
แบบเรียนรู้ร่วมกันแยกตามกลุ่มที่
ก าหนดผ่านบทเรียนออนไลน์ 
พร้อมส่งเป็นรายงาน 
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

5  บทที่ 3แนวคิดเกี่ยวกับ
สังคมสารสนเทศ 
- ก าเนิดสังคมสารสนเทศ 
- เกณฑ์ก าหนดสังคมสารสนเทศ 
- ยุคสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีกับสังคมสารสนเทศ 

3 1. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 2 
2. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
3. ก าหนดให้นักศึกษารายกลุ่ม
สืบค้นแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ให้ความรู้
เก่ียวกับทิศทางและแนวโน้มสังคม
ในอนาคต พร้อมวิเคราะห์ด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียนออนไลน์ 
โดยบอกแหล่งข้อมูลน้ันๆด้วย 
4. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 
 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6  บทที่ 3แนวคิดเกี่ยวกับ
สังคมสารสนเทศ(ต่อ) 
- เศรษฐกิจกับสังคมสารสนเทศ 
- กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

สารสนเทศ 
 

 
 

  

3 1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
ผลกระทบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับสารสนเทศ 
2. ก าหนดกิจกรรมใบงานให้ท า
แบบเรียนรู้ร่วมกันแยกตามกลุ่มที่
ก าหนดผ่านบทเรียนออนไลน์ และ
ส่งเป็นรายงาน 
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

7  บทที่ 4สถาบันสารสนเทศ 
- ความหมายของสถาบัน

สารสนเทศ 
- ประเภทของสถาบันสารสนเทศ 
- สถาบันบริการสารสนเทศทั่วไป 

 
 

 

3 1. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 3 
2. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
สถาบันสารสนเทศในประเทศไทย 
3. ให้นักศึกษารายกลุ่มร่วมกัน
สืบค้นความรู้เก่ียวกับสถาบัน
สารสนเทศในประเทศไทยกลุ่มละ 4 
รายชื่อ (ไม่ให้ซ้ ากัน) พร้อมสรุป
สาระเก่ียวกับสถาบันสารสนเทศ
น้ันๆ ส่งเป็นรายงานกลุ่ม 
4. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

8  บทที่ 4สถาบันสารสนเทศ(ต่อ) 
- สถาบันบริการสารสนเทศเชิง

พาณิชย์ 
- สถาบันจัดการศึกษาวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 
  

3 1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
สถาบันจัดการศึกษาวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในประเทศไทย 
2. ก าหนดกิจกรรมใบงานให้ท า
แบบเรียนรู้ร่วมกันแยกตามกลุ่มที่
ก าหนดผ่านบทเรียนออนไลน์ และ
ส่งเป็นรายงาน 
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 
 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

9 บทที่ 5ธุรกิจสารสนเทศ 
- อุตสาหกรรมสารสนเทศ 
- ฐานข้อมูลและประเภท 

 
 

 

3 1. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 4 
2. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
สถาบันสารสนเทศในประเทศไทย 
3. ให้นักศึกษารายกลุ่มร่วมกัน
สืบค้นความรู้เก่ียวกับฐานข้อมูลที่มี
บริการในห้องสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาของไทย กลุ่มละ 2 แห่ง 
(ไม่ให้ซ้ ากัน) พร้อมบอกว่า
ฐานข้อมูลน้ันๆ ให้บริการในสาขา
วิชาชีพใดผ่านบทเรียนออนไลน์ ส่ง
เป็นรายงานกลุ่ม 
4. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

10 บทที่ 5 ธุรกิจสารสนเทศ (ต่อ) 
- บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่าย

ฐานข้อมูลออนไลน์ 
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

3 1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศ 
2. ก าหนดกิจกรรมใบงานให้ท า
แบบเรียนรู้ร่วมกันแยกตามกลุ่มที่
ก าหนดผ่านบทเรียนออนไลน์ และ
ส่งเป็นรายงาน 
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 
4. ให้ความรู้เก่ียวกับการท า
โครงงานผ่านบทเรียนออนไลน์ 
5. ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงงาน
ที่แต่ละกลุ่มสนใจศึกษาผ่าน
บทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

11 บทที่ 6นโยบายสารสนเทศ 
- ความส าคัญของนโยบาย

สารสนเทศ 
- ขอบเขตของนโยบายสารสนเทศ 
- นโยบายสารสนเทศด้านต่างๆ 

 
 

3 1. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 5 
2. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อจ ากัดเก่ียวกับนโยบาย
สารสนเทศในด้านต่างๆพร้อม
อภิปรายร่วมกัน 
3. ให้นักศึกษารายกลุ่มร่วมกัน
สืบค้นความรู้เก่ียวกับนโยบาย
สารสนเทศแห่งชาติของไทย

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องผ่าน
บทเรียนออนไลน์ พร้อมสรุปส่งเป็น
รายงานกลุ่ม 
4. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 
5. นักศึกษาแต่ละกลุ่มบอกเหตุผลที่
สนใจศึกษาเรื่องที่เสนอ พร้อมบอก
วัตถุประสงค์ผ่านบทเรียนออนไลน์ 

12 บทที่ 6นโยบายสารสนเทศ(ต่อ) 
- นโยบายสารสนเทศแห่งชาติ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 

3 1. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
2. ก าหนดกิจกรรมใบงานให้ค้นคว้า
กรณีศึกษาปัญหาอาชญากรรมและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยท าแบบ
เรียนรู้ร่วมกันแยกตามกลุ่มที่
ก าหนดผ่านบทเรียนออนไลน์ และ
ส่งเป็นรายงาน 
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่ /งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 
4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าโครงงาน
ครั้งที่ 1 ผ่านบทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

13 บทที่ 7 วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ 
- ประเภทของอาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

- ปรัชญาวิชาชีพ 
- จริยธรรมและความรับผิดชอบ

ทางวิชาชีพ 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3 1. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 6 
2. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. ให้นักศึกษารายกลุ่มร่วมกัน
ศึกษาเว็บไซต์ที่ผู้สอนเชื่อมโยงใน
บทเรียนออนไลน์แล้วเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพ
บรรณารักษ์ฯกับวิชาชีพนัก
สื่อสารมวลชนผ่านบทเรียน
ออนไลน์ พร้อมท าส่งเป็นราย

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

รายงานกลุ่ม 
4. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
บทเรียนออนไลน์ 
5. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าโครงงาน
ครั้งที่ 2 ผ่านบทเรียนออนไลน์ 

14 บทที่ 8บทบาทและสถานภาพ
ของบรรณารกัษ์และนัก
สารสนเทศ 
- บทบาทของบรรณารักษ์และนัก

สารสนเทศ 
- สถานภาพของบรรณารักษ์และ

นักสารสนเทศ 
- ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน 
- แนวทางการพัฒนาสถานภาพของ

ผูป้ฏิบัติงาน 

3 1. ทดสอบหลังเรียนบทที่ 7 
2. บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับ
สถานภาพของบรรณารักษ์ฯใน
ปัจจุบันและอนาคต 
2. ก าหนดกิจกรรมใบงานให้ค้นคว้า
กรณีศึกษาปัญหาอาชญากรรมและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยท าแบบ
เรียนรู้ร่วมกันแยกตามกลุ่มที่
ก าหนดผ่านบทเรียนออนไลน์ และ
ส่งเป็นรายงาน 
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนชี้แจงเก่ียว
หน้าที่/งานที่ตนเองรับผิดชอบใน
การท างานเรื่องน้ันๆ ขึ้นบน
บทเรียนออนไลน์ 
4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าโครงงาน
ครั้งที่ 3 ผ่านบทเรียนออนไลน์ 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

15 น าเสนอโครงงาน 3 1. บรรยาย  
2. ถาม-ตอบข้อสงสัย 
3.ผู้สอนและผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม 

รศ.วิภา                
ศุภจารีรักษ์ 

16 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบวัดความรู้  
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและ

 
- วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าช้ันเรียน และ

 
1-15 

 
 

 
15 
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กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

สังคม 

 
 
 
 
 
2. ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สจุริต 
เสียสละ ค านึงถึง
ประโยชนส์่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
3. มีภาวะความเป็นผู้น า 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
4. รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อื่ น  รวมทั้ ง เคารพใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ 
 
 
 
 

การสง่งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 
- วัดและประเมินจากการ
แต่งกายของนักศึกษา 
 
 
- ประเมินจากการมสี่วน
ร่วมของแต่ละคนในการ
ท างานกลุม่โดยให้
ประเมินตนเองและเพือ่น
ในกลุ่มประเมินซึ่งกันและ
กัน 
 
 
 
 
- ประเมินระหว่างเรียน
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อย ใหส้มาชิกใน
กลุ่มก าหนดหน้าที่กันเอง
และให้มกีารสลบั
สับเปลี่ยนต าแหน่งในการ
ท างานแต่ละช้ินงาน 
 
- วัดและประเมินผลจาก 
การร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในการท างานแบบ
เรียนรู้ร่วมกัน และการ
น าเสนอโครงงานของแต่
ละกลุ่ม 
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กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

5. มีจรรยาบรรณทาง
วิช าก าร  แล ะ วิช า ชี พ
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

- วัดและประเมินจากการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ ท า
รายงานที่ มี การอ้ างอิ ง
แหล่งที่มา 

2 ความรู้ 
1. มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัหลักการ 
และทฤษฎีที่ส าคัญใน
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
2. สามารถบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
4.สามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์และ
ศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวข้อง
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ 

 
- วัดและประเมินจากการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 
-วั ด จ า ก ก า ร ถ า ม ต อ บ
ระหว่างการบรรยายและ
การแสดงความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน 
- วัดผลการสอบปลายภาค 
 
- ประเมินจากรายงานที่มี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ป รั ช ญ า วิ ช า ชี พ
บรรณ ารักษศาสตร์และ
ส า ร ส น เท ศ ศ าส ต ร์ กั บ
ศ า ส ต ร์ ใ น ส า ข า อื่ น ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
- ประเมินจากการน าเสนอ
โครงงาน 
- ประเมินจากทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์  
 

 
1-15 

 
50 

3 ทักษะทางปัญญา 
1. มีวิจารณญาณในการ
แก้ไขปัญหา มี
ความสามารถในการคิด

 
- ป ร ะ เมิ น จ าก ก า ร ท า
กิจกรรมใบงานในบทเรียน
ออนไลน์แบบเรียนรู้ร่วมกัน 

 
1-15 

 
15 
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กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

อย่างเป็นระบบใน
สถานการณ์ต่างๆ 
2. มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
- วัดและประเมินจากการ
อภิปรายประเด็นความรู้ 
ด้วยวิธีการถามตอบระหว่าง
ก าร บ ร ร ย าย  แ ล ะ ก า ร
ท างานกลุ่มจากกรณีศึกษา
ต่างๆ 

 
 
 

4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีมกบั
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

3. มีความสามารถในการ
ป รับ ตั ว  ร่ วมกิ จ กรรม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

 
 
 
- วัดและประเมินจากการ
ท างานกลุม่ด้วยกรณีศึกษา
ต่างๆและโครงงาน 
 
- ประเมินผลจากรายงานที่
มีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์
และสร้างองค์ความรู้
เพิ่มเตมิได้ 
 
- ประเมินจากสังเกต
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ร่วมกัน 

 
1-15 

 
 
 

 
10 
 
 
 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด การ
ฟัง การอ่าน การเขียน 
การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 

 
-ประเมินจากการค้นคว้า
ข้อมูลประกอบการเขียน
รายงาน การพูดน าเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน การฟั ง
บรรยาย ร่วมอภิปรายและ
การถามตอบในช้ันเรียน 
 
 

 
 
 
 

1-15 

 
 
 
 

10 
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กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

2. สามารถเลือก และ
ใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

-วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น จ า ก
ความสามารถในการห า
ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม ด้ วยก าร
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ท า ง
อินเทอร์เน็ตและสามารถ
สื บ ค้ น จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล
ออนไลน์ 
-วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น จ า ก
น า เส น อ ง าน ก ลุ่ ม ด้ ว ย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
ตารางที่ 3 เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน 
 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 ต าราวิชาสารสนเทศ ห้องสมุด และสงัคม 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ประภาวดี สืบสนธ์ิ. (2543).สารสนเทศในบริบทสังคม. กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 
สมาน ลอยฟ้า. (2525).สารสนเทศกับสังคม. ขอนแก่น: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์. 
 
 
 

เกรด คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
A 90-100 ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งกิจกรรม ส่งงานศึกษาชุมชน และสอบปลายภาคได้  90 -100% 
B+ 85-89 ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งกิจกรรม ส่งงานศึกษาชุมชน และสอบปลายภาคได้   85 -89% 
B 75-84 ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งกิจกรรม ส่งงานศึกษาชุมชน และสอบปลายภาคได้  75 -84% 
C+ 70-74 ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งกิจกรรม ส่งงานศึกษาชุมชน และสอบปลายภาคได้  70 -74% 
C 60-69 ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งกิจกรรม  ส่งงานศึกษาชุมชน และสอบปลายภาคได้  60 - 69% 
D+ 55-59 ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งกิจกรรม  ส่งงานศึกษาชุมชน และสอบปลายภาคได้  55 - 59% 
D 50-54 ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งกิจกรรม  ส่งงานศึกษาชุมชน และสอบปลายภาคได้  50 - 54% 
E 0-49 ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งกิจกรรม  ส่งงานศึกษาชุมชน และสอบปลายภาคได้  0 - 49% 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่ม ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน (Focus Group) 
- แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
- ข้อเสนอจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสปัดาห์ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แบบสังเกต แบบสอบถาม  
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยได้น าข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม และผลที่ได้จากการประเมินอาจารย์ มาท าการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะนั้นๆ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างท าการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ในรายหัวข้อ โดยการสอบถามจาก
นักศึกษาหรือตรวจจากผลงานของนักศึกษา และมีการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยอาจารย์ท่านอื่น ที่ไม่ใช้อาจารย์ประจ าวิชา ท าการสุ่มตรวจงานของนักศึกษา รวมถึงมีการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนร่วมด้วย 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงรายวิชา ให้
มีความทันสมัย ทุกๆ  3 ปี และท าการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้มุมมองในการเรียนที่
หลากหลายมากยิ่งข้ึน  
 


