รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
(Information and Communication Technology for Life)
2. จํานวนหน"วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุEมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. อาจารย(ผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยสุปราณี หHอมา
อาจารยลักษณา รมยะสมิต
ผูHชEวยศาสตราจารย ดร.ศรีสวคนธ แดงสอาด
อาจารย ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ
5.ภาคการศึกษา / ชั้นป2ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
6.รายวิชาที่ตองเรียนมาก"อน (pre-requisite) (ถามี)
ไมEมี
7.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมEมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล"าสุด
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ#งหมายและวัตถุประสงค)
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1.จุดมุ"งหมายของรายวิชา
เพื่อใหHนักศึกษามีความรูH ความสามารถ เปVนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการทํางานดHวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการติดตEอสื่อสารอยEางมีประสิทธิภาพใหHเหมาะสมกับการดํารงชีวิตประจําวัน
2. วัตถุประสงค(ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
(1) เพื่อพัฒนาใหHผูHเรียนมีความรูHที่สามารถกHาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) เพื่อพัฒนาความรูHของผูHเรียนใหHสอดคลHองกับสภาพการเรียนรูH
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายความสําคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่มีตEอการดํารงชีวิต และความเปVนอยูEของมนุษย การเลือกใชHทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขHอมูล
สารสนเทศ การใชHโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกตในระบบเครือขEายคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคHน การ
สรH า งสั ง คมเครื อขE ายแหE ง การเรี ยนรูH การนํ า เสนอผลงาน การพั ฒ นาวิ ชาชี พ และการดํ ารงชีวิตประจํ า วัน อยE า งมี
ประสิทธิภาพ การมีจริยธรรม และการเคารพสิทธิทางปZญญา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชต"อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝLกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝLกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ตามความตHองการของ
นักศึกษา

ปฏิบัติ 30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ศึกษาดHวยตนเอง 75
ชั่วโมง /ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต#อสัปดาห)ที่อาจารย)ให1คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก#นักศึกษาเป2นรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตEอเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดHตลอดเวลาดHวยตนเองหรือสื่อที่สะดวก ไดHแกE
โทรศัพท
028901801 ตEอ 50330
หHองทํางาน
อาคาร 5 ชั้น 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต1องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในการนําสารสนเทศมาใชHอยEางถูกตHอง และการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศอยEางเหมาะสม
1.1.2 มีวินัย ตรงตEอเวลา และความรับผิดชอบ
1.1.3 มีภาวะผูHนํา ผูHตาม ทํางานเปVนทีม
1.1.4 เคารพสิทธิ / รับฟZงความคิดเห็นของผูHอื่น
1.1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และขHอบังคับตEางๆ
1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอนที่จะใช1พัฒนาการเรียนรู1
1.2.1 มอบหมายงานกลุEมใหHนักศึกษารับผิดชอบ โดยตHองมีการอHางอิงที่มาของสิ่งที่คHนควHา และสามารถ
วิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนําสิ่งที่คHนควHามานั้นไปใชHงานในการดํารงชีวิตของมนุษย
1.2.2 กําหนดใหHเขHาหHองเรียนตรงเวลา และมีการเก็บคะแนนการเขHาเรียน
1.2.3 กําหนดเกณฑการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคเรียน
1.2.4 มอบหมายงานภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อฝaกคHนหาความรูHเพิ่ม การรับผิดชอบตEอหนHาที่ตน และสEวนรวม
ในการจัดสEงงานที่มอบหมายใหHตรงเวลาที่กําหนด
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ผลงานการสรHางงานนําเสนอที่มีการวิเคราะหถึงผลกระทบจากการนําเอาเทคโนโลยีไปใชHของมนุษย ทั้งที่
กEอใหHเกิดประโยชน และเกิดโทษ
1.3.1 การเขHาชั้นเรียน
1.3.2 การสEงงานที่ไดHรับมอบหมายตรงตามวัตถุประสงค ตามขอบเขตของเวลาที่กําหนด
1.3.3 มีการอHางอิงที่มาของสิ่งที่คHนควHามาไดH
1.3.5 พฤติกรรมการสอบ ไมEทุจริตการสอบ
2. ความรู1
2.1 ความรู1ที่จะได1รับ
2.1.1 มีความรูH ความเขHาใจหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชHในการผลิต
สารสนเทศเบื้องตHน
2.1.2 มีการวิเคราะหปZญหา อธิบาย ประยุกต ความรูH ทักษะ เกี่ยวกับการใชHเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารของ
มนุษยในปZจจุบัน
2.1.3 มีการวิเคราะห ออกแบบพัฒนาผลงานดHวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดHจากการประยุกตความรูH
2.1.4 มีการติดตามความกHาวหนHาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5 มีความรูH ความเขHาใจ และสนใจพัฒนาความรูHดHวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.6 มีความรูHที่จะสามารถประยุกตใชHเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํางานในสาขาวิชาชีพของผูHเรียน
2.1.7 มีการประยุกตใชHเทคโนโลยีเพื่อใหHเกิดประโยชนในการศึกษาและการทํางาน
2.1.8 มีการบูรณาการความรูHเพื่อพัฒนางานเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2.2.2 มอบหมายงานใหHคHนควHาและฝaกปฏิบัติจริง
2.2.3 ฝaกทักษะการใชHโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อนําไปใชHประโยชนในการศึกษาและการทํางาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค และการทดสอบยEอย
2.3.2 การสEงงาน
2.3.3 การนําเสนอผลงานที่ใหHไปศึกษาคHนควHา
3. ทักษะทางป8ญญา
3.1 ทักษะทางป8ญญาที่ต1องพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีไปพัฒนางานที่ไดHรับมอบหมายไดH
3.1.2 มีความสามารถตีความสารสนเทศที่ไดH สามารถนําเทคโนโลยีไปใชHเพื่อการสืบคHนและพัฒนางานไดH
3.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะห เพื่อสรุปปZญหา และความตHองการใชHสารสนเทศไดH
3.1.4 มีความสามารถในการนําความรูHและทักษะที่ไดHใชHเพื่อการทํางานไดHอยEางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใหHวิเคราะหปZญหา ดHวยการพัฒนาผลงานเดี่ยว และงานกลุEม
3.2.2 อภิปราย
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางป8ญญาของนักศึกษา
3.3.1 ทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค การทดสอบยEอย การทดสอบภาคปฏิบัติ
3.3.2 ผลงานที่มีการนําโปรแกรมประยุกตมาใชHในการพัฒนางาน
4. ทักษะความสัมพันธ)ระหว#างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ)ระหว#างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต1องการพัฒนา
4.1.1 มีการสื่อสารกับหลากหลาย และการสนทนาเพื่อสรHางความเขHาใจดHวยเทคโนโลยี
4.1.2 มีการชEวยเหลือ การแกHไขปZญหาสถานการณตEางๆ รEวมกันภายในกลุEม และระหวEางกลุEม
4.1.3 สามารถความรูHที่ไดHมาเปVนสื่อในการชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการทํางานของตนเอง และกลุEม
4.1.5 มีความสามารถในการแกHไขปZญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเอง และกลุEม
4.1.6 มีการพัฒนาความรูHของตนเองอยEางตEอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุEม
4.2.2 กําหนดปZญหาในแบบฝaกปฏิบัติเพื่อใหHนักศึกษาเรียนรูHวิธีการแกHไขปZญหารEวมกัน
4.2.3 การอภิปรายกลุEม
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 การตอบคําถามของอาจารย
4.3.2 ผลการคHนควHาดHวยตนเอง
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5. ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต1องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใชHเครื่องมือที่จําเปVนเพื่อการทํางานไดHอยEางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถนําขHอมูลทางสถิติมาใชHเพื่อแกHปZญหาที่เกี่ยวขHองไดHอยEางสรHางสรรค
5.1.3 สามารถทําการสื่อสาร และการเลือกใชHเครื่องมือนําเสนอไดHอยEางเหมาะสม
4.1.4 สามารถใชHเทคโนโลยีสารสนเทศไดHอยEางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายใหHจัดทํารายงานกลุEม ที่มีการนําเสนอดHวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2 นําเสนองานหนHาชั้นเรียน พรHอมเสนอแนะเพื่อใหHนักศึกษาใชHภาษาที่เหมาะสม
5.2.3 เสนอแนะนักศึกษาและฝaกปฏิบัติเพื่อใหHนักศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพการนําเสนอผลงานที่
ไดHจากการคHนควHาไดHอยEางเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอดHวยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีสEวนรEวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาห)
หัวข1อ/รายละเอียด
ที่
1– 2 Introduction Information Technology
ความรู1เบื้องต1นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร)
- ลักษณะเดEนของคอมพิวเตอร
- วิวัฒนาการกEอนมาเปVนคอมพิวเตอร
- ประเภทของคอมพิวเตอร
- ทิศทางของคอมพิวเตอรยุคใหมE
- การประยุกตใชHงานของคอมพิวเตอรในดHานตEางๆ
- ปZญหาและขHอจํากัดของการใชHงานคอมพิวเตอร
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป
3
องค(ประกอบของระบบคอมพิวเตอร(
- ฮารดแวร
- ซอฟตแวร
- บุคลากร
- ขอมูลและสารสนเทศ
- กิจกรรมและความสัมพันธของแต(ละองคประกอบ
- ขั้นตอนพื้นฐานการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
- วงรอบการทํางานของซีพียู
- ฝLกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
4
- ฮาร)ดแวร) และอุปกรณ)ทเี่ กี่ยวข1อง
- ความหมายของฮารดแวร
- อุปกรณนําเขHา
- อุปกรณประมวลผล
-หนEวยเก็บขHอมูลสํารอง
- อุปกรณแสดงผล
- การเลือกซื้อคอมพิวเตอร
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป

จํานวน*
(ชั่วโมง)
8

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู1สอน
และสื่อที่ใช1
Presentation / บรรยาย อาจารยผูHรับผิดชอบ
,ซักถาม ทดสอบความรูH ,
รายวิชา
เบื้องตHน, ฝaกทักษะ
มอบหมายงาน

4

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรู ,ซักถาม
เบื้องตน, ฝ>กทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย ,
ฝaก ,แบบฝaกหัด ,ซักถาม
ทักษะมอบหมายงาน

อาจารยผูHรับผิดชอบ
รายวิชา

7
สัปดาห(
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
5-6 ซอฟต)แวร)และภาษาคอมพิวเตอร)
- องคประกอบดHานซอฟตแวร
- ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
- โปรแกรมอรรถประโยชน
- Freeware, Shareware และซอฟตแวรแบบ
Open-source
- Web application
- ซอฟตแวรประยุกต
- ภาษาที่ใชHเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
- ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป
7
ระบบปฏิบัติการ และหลักการทํางาน
- ระบบปฏิบัติการ
- การเริ่มตHนการทํางานของคอมพิวเตอร
- สEวนประสานงานกับผูใH ชH
- การจัดการกับไฟล
- การจัดการหนEวยความจํา
- การจัดการอุปกรณนําเขHาและแสดงผลขHอมูล
- การจัดการกับหนEวยประมวลกลาง
- การรักษาความปลอดภัย
- การตรวจสอบสถานะการทํางานของระบบ
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป
8
สอบกลางภาค
9-10 ระบบเครือข#ายคอมพิวเตอร)
- ระบบเครือขEายคอมพิวเตอร
- องคประกอบของเครือขEาย
- มาตรฐานของระบบ LAN
- เครือขEายแบบไรHสาย
- การทํางานของคอมพิวเตอรในเครือขEาย
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป
11
อินเทอร(เน็ตและบริการออนไลน(
- ความเปDนมาของระบบอินเทอรเน็ต
- การเชื่อมต(อกันของระบบอินเทอรเน็ต
- โปรโตคอล
- การบริการออนไลน
- การบริการประมวลผลแบบคลาวด
- ฝLกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

มคอ. 3
จํานวน*
(ชั่วโมง)
8

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
Presentation / บรรยาย , อาจารยผูHรับผิดชอบ
ทดสอบความรูH ,ซักถาม
รายวิชา
เบื้องตHน, ฝaกทักษะ
มอบหมายงาน

4

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรูH ,ซักถาม
เบื้องตHน, ฝaกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูHรับผิดชอบ
รายวิชา

8

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรูH ,ซักถาม
เบื้องตHน, ฝaกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูHรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรู ,ซักถาม
เบื้องตน, ฝ>กทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

8
สัปดาห(
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
11
อินเทอร)เน็ตและบริการออนไลน)
- ความเปVนมาของระบบอินเทอรเน็ต
- การเชื่อมตEอกันของระบบอินเทอรเน็ต
- โปรโตคอล
- การบริการออนไลน
- การบริการประมวลผลแบบคลาวด
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป
12-13 ข1อมูลและการจัดการข1อมูล
- ความหมายของขHอมูล
- แหลEงขHอมูล
- คุณสมบัติของขHอมูลที่ดี
- การจัดโครงสรHางของแฟrมขHอมูล
- ระบบฐานขHอมูล
- Non-Relational Database และ NoSQL
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป
14
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ
- นโยบายเทคโนโลยีและหนEวยงานดHานสEงเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป
15
พาณิชย)อเิ ล็กทรอนิกส)
- ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ขั้นตอนการคHาแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- E-Business
- ฝSกปฏิบัติการใช1โปรแกรมสําเร็จรูป
16
จริยธรรมและความปลอดภัย
- ความหมายของจริยธรรม
- จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร
- การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
- พระราชบัญญัติว(าดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
- ฝLกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
17
สอบปลายภาค

มคอ. 3
จํานวน*
(ชั่วโมง)
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
Presentation / บรรยาย , อาจารยผูHรับผิดชอบ
ทดสอบความรูH ,ซักถาม
รายวิชา
เบื้องตHน, ฝaกทักษะ
มอบหมายงาน

8

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรูH ,ซักถาม
เบื้องตHน, ฝaกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูHรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรูH ,ซักถาม
เบื้องตHน, ฝaกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูHรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรูH ,ซักถาม
เบื้องตHน, ฝaกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูHรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรู ,ซักถาม
เบื้องตน, ฝ>กทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

9

มคอ. 3

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู1*
2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,
2.1.5,2.1.6,2.1.7,2.1.8
3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4
1.1.1, 1.1.3,1.1.6,1.1.7,
4.1.2,4.1.3,4.1.5,4.1.6,
5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4
3.1.2,3.1.3
1.1.2,1.1.4,1.1.5,4.1.1,
4.1.2,4.1.4

วิธีการประเมิน**

สัปดาห)ที่ประเมิน

สัดส#วนของ
การประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ทดสอบปฏิบัติ
งานกลุEมที่ไดHรับมอบหมาย
การนําเสนอผลงานและเทคนิคที่ใชH
งานเดี่ยวที่ไดHรับมอบหมาย
คHนควHาและแบบฝaกหัด
การเขHาชั้นเรียนและการมีสEวนรEวมใน
ชั้นเรียน

8
17
8, 17
16
16
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

20%
30%
10%
5%
5%
10%
10%
10%

10

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
วศิน เพิ่มทรัพย. ความรู1เบื้องต1นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร)และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2561
2. เอกสารและข1อมูลสําคัญ
สุขุม เฉลยทรัพย. (2546). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.พิมพครั้งทื่ 3. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
3. เอกสารและข1อมูลแนะนํา
ธงชัย สิทธิกรณ. (2547). ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตHน. นนทบุรี: บริษัท โปรวิชั่น จํากัด.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ(การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สนทนากลุEมระหวEางผูHสอนกับผูHเรียน
- แบบประเมินการสอนของอาจารยที่แสดงความคิดเห็นโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ)การประเมินการสอน
- สังเกตการณการสอนโดยอาจารยในสาขาวิชา
- ผลการสอบของนักศึกษา เกณฑที่ใชHในการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
A
คือ 80 – 100
B+ คือ 75 – 79
B
คือ 70 – 74
C+ คือ 65 – 69
C
คือ 60 – 64
D+ คือ 55 – 59
D
คือ 50 – 54
F
คือ 0 – 49
3. การปรับปรุงการสอน
- จัดประชุมอาจารยผูHสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- สาขาวิชามีการประเมินขHอสอบและความเหมาะสมของการใหHคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลการประเมินโดยอาจารยในสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูHสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวิชา อาจารยผูHสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใชH และนําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอตEอผูHรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหHความเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
พรHอมนําเสนอสาขาวิชา/คณะ และนําไปใชHในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งตEอไป

