รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
(Information and Communication Technology for Life)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยสปุ ราณี หอมา ผูประสานงานรายวิชา และผูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชั้นป 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ เปนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการทํางานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพใหเหมาะสมกับการดํารงชีวติ ประจําวัน

มคอ. 3

๒
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
(1) เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูที่สามารถกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) เพื่อพัฒนาความรูของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาพการเรียนรู
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่มีตอการดํารงชีวิต และความเปนอยูของมนุษย การเลือกใชทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศ การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกตในระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการ
สืบคน การสรางสังคมเครือขายแหงการเรียนรู การนําเสนอผลงาน การพัฒนาวิชาชีพ และการดํารงชีวิตประจําวัน
อยางมีประสิทธิภาพ การมีจริยธรรม และการเคารพสิทธิทางปญญา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษา

ปฏิบัติ 30 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

ศึกษาดวยตนเอง 75
ชั่วโมง /ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดตลอดเวลาดวยตนเองหรือสื่อที่สะดวก ไดแก
เบอรโทรศัพท :
0-2890-1801 ตอ 5032
facebook
:
https://www.facebook.com/csnet.dru
หองทํางาน
:
หอง 5 อาคาร 3 ชั้น 531
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู แ ตละดา นที่ มุง หวัง ซึ่ งตองสอดคล องกั บ ที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
1 สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
2 คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ 1
3 วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐาน
การเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในการนําสารสนเทศมาใชอยางถูกตอง และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เหมาะสม
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 1.1.2 มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ
 1.1.3 มีภาวะผูนํา ผูตาม ทํางานเปนทีม
 1.1.4 เคารพสิทธิ / รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 1.1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
 1.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
1.2.1 มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษารับผิดชอบ โดยตองมีการอางอิงที่มาของสิ่งที่คนควา และสามารถ
วิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนําสิ่งที่คนความานั้นไปใชงานในการดํารงชีวิตของมนุษย
1.2.2 กําหนดใหเขาหองเรียนตรงเวลา และมีการเก็บคะแนนการเขาเรียน
1.2.3 กําหนดเกณฑการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคเรียน
1.2.4 มอบหมายงานภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อฝกคนหาความรูเพิ่ม การรับผิดชอบตอหนาที่ตน และ
สวนรวมในการจัดสงงานที่มอบหมายใหตรงเวลาที่กําหนด
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ผลงานการสรางงานนําเสนอที่มีการวิเคราะหถึงผลกระทบจากการนําเอาเทคโนโลยีไปใชของมนุษย
ทั้งที่กอใหเกิดประโยชน และเกิดโทษ
1.3.1 การเขาชั้นเรียน
1.3.2 การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามวัตถุประสงค ตามขอบเขตของเวลาที่กําหนด
1.3.3 มีการอางอิงที่มาของสิ่งที่คนความาได
1.3.5 พฤติกรรมการสอบ ไมทุจริตการสอบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการผลิต
สารสนเทศเบื้องตน
2.1.2 มีการวิเคราะหปญหา อธิบาย ประยุกต ความรู ทักษะ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ของมนุษยในปจจุบัน
2.1.3 มีการวิเคราะห ออกแบบพัฒนาผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดจากการประยุกตความรู
2.1.4 มีการติดตามความกาวหนาและวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5 มีความรู ความเขาใจ และสนใจพัฒนาความรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.6 มีความรูที่จะสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํางานในสาขาวิชาชีพของผูเรียน
2.1.๗ มีการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประโยชนในการศึกษาและการทํางาน
2.1.8 มีการบูรณาการความรูเพื่อพัฒนางานเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2.2.2 มอบหมายงานใหคนควาและฝกปฏิบัติจริง
2.2.3 ฝกทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อนําไปใชประโยชนในการศึกษาและการทํางาน
2.3 วิธีการประเมินผล
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2.3.1 การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค และการทดสอบยอย
2.3.2 การสงงาน
2.3.3 การนําเสนอผลงานที่ใหไปศึกษาคนควา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีไปพัฒนางานที่ไดรับมอบหมายได
3.1.2 มีความสามารถตีความสารสนเทศที่ได สามารถนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อการสืบคนและพัฒนางานได
3.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะห เพื่อสรุปปญหา และความตองการใชสารสนเทศได
3.1.4 มีความสามารถในการนําความรูและทักษะที่ไดใชเพื่อการทํางานไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใหวิเคราะหปญหา ดวยการพัฒนาผลงานเดี่ยว และงานกลุม
3.2.2 อภิปราย
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
3.3.1 ทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค การทดสอบยอย การทดสอบภาคปฏิบัติ
3.3.2 ผลงานที่มีการนําโปรแกรมประยุกตมาใชในการพัฒนางาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
4.1.1 มีการสื่อสารกับหลากหลาย และการสนทนาเพื่อสรางความเขาใจดวยเทคโนโลยี
4.1.2 มีการชวยเหลือ การแกไขปญหาสถานการณตางๆ รวมกันภายในกลุม และระหวางกลุม
4.1.3 สามารถความรูที่ไดมาเปนสื่อในการชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการทํางานของตนเอง และกลุม
4.1.5 มีความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเอง และกลุม
4.1.6 มีการพัฒนาความรูของตนเองอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุม
4.2.2 กําหนดปญหาในแบบฝกปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูวิธกี ารแกไขปญหารวมกัน
4.2.3 การอภิปรายกลุม
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 การตอบคําถามของอาจารย
4.3.2 ผลการคนควาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนเพื่อการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถนําขอมูลทางสถิติมาใชเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
5.1.3 สามารถทําการสื่อสาร และการเลือกใชเครื่องมือนําเสนอไดอยางเหมาะสม
4.1.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายใหจัดทํารายงานกลุม ที่มีการนําเสนอดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2 นําเสนองานหนาชั้นเรียน พรอมเสนอแนะเพื่อใหนักศึกษาใชภาษาที่เหมาะสม
5.2.3 เสนอแนะนักศึกษาและฝกปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพการนําเสนอ
ผลงานที่ไดจากการคนควาไดอยางเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1 – 2 - Introduction Information Technology
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- ลักษณะเดนของคอมพิวเตอร
- วิวัฒนาการกอนจะมาเปนคอมพิวเตอร
วิวฒ
ั นาการกอนจะมาเปนคอมพิวเตอร ประเภทของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรในอนาคต ปญหาและขอจํากัดของการใชงานคอมพิวเตอร - การใชโปรแกรมประมวลผลคํา
(การพิมพแบบฟอรม และนามบัตร)
3
- องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
-บุคลากร ซอฟตแวร ฮารดแวร
- ขอมูล / สารสนเทศ
- พื้นฐานการทํางานของคอมพิวเตอร
- การใชโปรแกรมประมวลผลคํา
(การสรางแผนภาพ แผนผังองคกร)
4 – 5 - ซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอร
- องคประกอบดานซอฟตแวร
- ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
- โปรแกรมอรรถประโยชนหรือโปรแกรมยูทิลิตี้
- ซอฟตแวรประยุกต
- ภาษาคอมพิวเตอร
- การใชโปรแกรมประมวลผลคํา
((1)การทําแผนพับ (2)จดหมายเวียน
ซองจดหมาย ปายผนึก)
6
- ฮารดแวร และอุปกรณที่เกีย่ วของ
- ความหมายของฮารดแวร
- อุปกรณนําเขา
- อุปกรณประมวลผล
- หนวยเก็บขอมูลสํารอง
- อุปกรณแสดงผล
- การเลือกซื้อคอมพิวเตอร
- ทดสอบการใชโปรแกรมประมวลผลคํา

จํานวน*
(ชั่วโมง)
8

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
Presentation / บรรยาย, อาจารยผูรับผิดชอบ
ซักถาม ทดสอบความรู ,
รายวิชา
เบื้องตน, ฝกทักษะ
มอบหมายงาน

4

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรู ,ซักถาม
เบื้องตน, ฝกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

8

Presentation / บรรยาย ,
ทดสอบความรู ,ซักถาม
เบื้องตน, ฝกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย ,
ฝก ,แบบฝกหัด ,ซักถาม
ทักษะ มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

มคอ. 3

๗
๗

8
9

10

11-12

- ระบบปฏิบัติการ และหลักการทํางาน
- ความหมายของระบบปฏิบัติการ
- ไบออส
- สวนประสานงานกับผูใ ช
- การจัดการอุปกรณนําเขาและแสดงผล
- การรักษาความปลอดภัย
- การใชโปรแกรมตารางคํานวณ
(การทําตาราง แผนภูมิ)
สอบกลางภาค
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- องคประกอบของเครือขาย
- มาตรฐานของระบบ LAN
- เครือขายแบบไรสาย
- การทํางานของคอมพิวเตอรในเครือขาย
- การทดสอบการใชโปรแกรมตารางคํานวณ
เครือขายอินเทอรเน็ตและบริการออนไลน
- ความเปนมาของระบบอินเทอรเน็ต
- การเชื่อมตอกันของระบบอินเทอรเน็ต
- โปรโตคอล
- รูจักกับอีเมล (E-mail)
- หลักการสรางงานนําเสนอขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทีเ่ หมาะสม
- ขอมูลและการจัดการขอมูล
- การจัดการขอมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ
- การจัดการโครงสรางของแฟมขอมูล
- ประเภทของแฟมขอมูล
- เครื่องมือสําหรับการจัดการฐานขอมูล
- แนวคิดของการใชฐานขอมูล
- การใชโปรแกรมตารางคํานวณ
((1) การคํานวณดวยสูตรคณิตศาสตรพื้นฐาน
การคํานวณแบบมีเงื่อนไข (2) การออก
รายงาน เชน ใบเสร็จรับเงิน)

4

Presentation / บรรยาย
ซักถาม
ทดสอบการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการทํางาน
เอกสาร

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย
ซักถาม แบบฝกหัด ฝก
ทักษะ มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย
ซักถาม แบบฝกหัด ฝก
ทักษะ มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

8

Presentation / บรรยาย
ซักถาม แบบฝกหัด ฝก
ทักษะ มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

มคอ. 3

๘
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
13
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยี และสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ
- การใชโปรแกรมสรางงานนําเสนอขอมูล
(การสรางงานนําเสนอ การแทรกวัตถุในงาน
นําเสนอ)
14
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ความหมายของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
- รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ขั้นตอนการคาแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การใชโปรแกรมสรางงานนําเสนอขอมูล
(การทําภาพเคลื่อนไหว การเปลี่ยนภาพในงาน
นําเสนอ)
15
จริยธรรมและความปลอดภัย
- จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- การใชโปรแกรมสรางงานนําเสนอขอมูล
(การแทรกวีดโิ อ เสียง)
16
นักศึกษานําเสนอรายงานกลุมทีไ่ ดรับมอบหมาย
17

จํานวน*
(ชั่วโมง)
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
Presentation / บรรยาย , อาจารยผูรับผิดชอบ
แบบฝกหัด ,ซักถาม
รายวิชา
ทดสอบการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการคํานวณ

4

Presentation / บรรยาย ,
แบบฝกหัด ,ซักถาม, ฝก
ทักษะ มอบหมายงาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

4

Presentation / บรรยาย
ซักถาม นําเสนอผลงานที่ได
จากการฝกทักษะการ
นําเสนอ

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

4

อภิปรายผลการพัฒนางาน

อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู*
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**

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ทดสอบปฏิบัติ
งานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
การนําเสนอผลงานและเทคนิคที่ใช
งานเดี่ยวที่ไดรับมอบหมาย
คนควาและแบบฝกหัด
การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน

8
17
7, 13
16
16
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

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

๙

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
วิโรจน ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง. (2552). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
กรุงเทพฯ: บริษัท โปรวิชั่น จํากัด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สุขุม เฉลยทรัพย. (2546). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.พิมพครั้งทื่ 3. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ธงชัย สิทธิกรณ. (2547). ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน. นนทบุร:ี บริษัท โปรวิชั่น จํากัด.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
- แบบประเมินการสอนของอาจารยที่แสดงความคิดเห็นโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการณการสอนโดยอาจารยในสาขาวิชา
- ผลการสอบของนักศึกษา เกณฑที่ใชในการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
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
- จัดประชุมอาจารยผูสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- สาขาวิชามีการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผล
การประเมินโดยอาจารยในสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยผสู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอตอผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหความเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอม
นําเสนอโปรแกรมวิชา/คณะ และนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป

