รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
4123039
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
(Computing Platform Technology)
๒. จานวนหน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ ผู้สอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ชั้นปี 1 - 3
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๒

มคอ. ๓

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เป็นมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการทางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตประจาวัน
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
(๑) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่สามารถก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
การแนะน าเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบปฏิ บั ติ ก ารประกอบด้ ว ย
ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ได้แก่หน่วยประมวลผลระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหน่วยความจาหน่วย
เก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระบบปฏิ บั ติ ก ารได้ แ ก่ ส่ ว นประกอบและหน้ า ที่ ภ ายในระบบปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา
ระบบปฏิ บั ติก ารที่ ใช้ ในปั จ จุ บั น การฝึ ก ปฏิ บั ติห ลั ก การและการฝึ ก หั ด ด้านการบริห ารระบบเช่น การจัดการบั ญ ชี
ผู้ใช้บริการการพิมพ์การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูลการเฝ้าสังเกตและการแก้ไขปัญหา
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษา

ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง 7๕
ชั่วโมง /ภาคการศึกษา

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อขอคาปรึกษาหรือแนะนาได้ตลอดเวลาด้วยตนเองหรือสื่อที่สะดวก ได้แก่
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2890-1801 ต่อ 5032
ห้องทางาน
:
ห้อง 532-1 ชั้น 3 อาคาร 5

๓

มคอ. ๓
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพั ฒ นาผลการเรีย นรู้ในมาตรฐานผลการเรีย นรู้แ ต่ล ะด้านที่ มุ่ งหวัง ซึ่งต้อ งสอดคล้ องกับ ที่ ระบุ ไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑
๓ วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 ๑.๑.๑ ตระหนักในการนาสารสนเทศมาใช้อย่างถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
 ๑.๑.๒ มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
 ๑.๑.๓ มีภาวะผู้นา ผู้ตาม ทางานเป็นทีม
 ๑.๑.๔ เคารพสิทธิ / รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 ๑.๑.๕ เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
 ๑.๑.๖ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑.๑.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
๑.๒.๑ มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษารับผิดชอบ โดยต้องมีการอ้างอิงที่มาของสิ่งที่ค้นคว้า และสามารถ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนาสิ่งที่ค้นคว้ามานั้นไปใช้งานในการดารงชีวิตของมนุษย์
๑.๒.2 กาหนดให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และมีการเก็บคะแนนการเข้าเรียน
๑.๒.3 กาหนดเกณฑ์การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคเรียน
๑.๒.4 มอบหมายงานภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อฝึกค้นหาความรู้เพิ่ม การรับผิดชอบต่อหน้าที่ตน และ
ส่วนรวมในการจัดส่งงานที่มอบหมายให้ตรงเวลาที่กาหนด
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑.๓.1 ผลงานการสร้างงานนาเสนอที่มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการนาเอาเทคโนโลยีไปใช้ของ
มนุษย์ ทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดโทษ
๑.๓.๑ การเข้าชั้นเรียน
๑.๓.๒ การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามวัตถุประสงค์ ตามขอบเขตของเวลาที่กาหนด
๑.๓.๓ มีการอ้างอิงที่มาของสิ่งที่ค้นคว้ามาได้
๑.๓.๕ พฤติกรรมการสอบ ไม่ทุจริตการสอบ

๔
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๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่จะได้รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการผลิต
สารสนเทศเบื้องต้น
๒.๑.๒ มีการวิเคราะห์ปัญหา อธิบาย ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบัน
2.1.3 มีการวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการประยุกต์ความรู้
๒.๑.๔ มีการติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5 มีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.6 มีความรู้ที่จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทางานในสาขาวิชาชีพของ
ผู้เรียน
๒.๑.๗ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและการทางาน
2.1.8 มีการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางานเพื่อการดารงชีวิตประจาวัน
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ การบรรยาย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๒.๒.๒ มอบหมายงานให้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติจริง
๒.๒.๓ ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการทางาน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๒.๓.๑ การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค และการทดสอบย่อย
๒.๓.๒ การส่งงาน
๒.๓.๓ การนาเสนอผลงานที่ให้ไปศึกษาค้นคว้า
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการนาเทคโนโลยีไปพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายได้
3.1.2 มีความสามารถตีความสารสนเทศที่ได้ สามารถนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการสืบค้นและพัฒนางาน
ได้
3.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อสรุปปัญหา และความต้องการใช้สารสนเทศได้
3.1.4 มีความสามารถในการนาความรู้และทักษะที่ได้ใช้เพื่อการทางานได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ ให้วิเคราะห์ปัญหา ด้วยการพัฒนาผลงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
๓.๒.๒ อภิปราย

๕

มคอ. ๓

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
๓.๓.๑ ทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค การทดสอบย่อย การทดสอบภาคปฏิบัติ
๓.๓.๒ ผลงานที่มีการนาโปรแกรมประยุกต์มาใช้ในการพัฒนางาน
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
4.1.1 มีการสื่อสารกับหลากหลาย และการสนทนาเพื่อสร้างความเข้าใจด้วยเทคโนโลยี
4.1.2 มีการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกันภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
4.1.3 สามารถความรู้ที่ได้มาเป็นสื่อในการชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการทางานของตนเอง และกลุ่ม
4.1.5 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเอง และกลุ่ม
4.1.6 มีการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
4.2.1 การมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
4.2.2 กาหนดปัญหาในแบบฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4.2.3 การอภิปรายกลุ่ม
๔.๓ วิธีการประเมิน
๔.๓.๑ การตอบคาถามของอาจารย์
๔.๓.๒ ผลการค้นคว้าด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเพื่อการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถนาข้อมูลทางสถิติมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถทาการสื่อสาร และการเลือกใช้เครื่องมือนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ มอบหมายให้จัดทารายงานกลุ่ม ที่มีการนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒.๒ นาเสนองานหน้าชั้นเรียน พร้อมเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาที่เหมาะสม
๕.๒.๓ เสนอแนะนักศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพการนาเสนอ
ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

๖

มคอ. ๓

๕.๓ วิธีการประเมิน
๕.๓.๑ ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
๕.๓.๒ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑ – ๒ -การแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ
ระบบคอมพิวเตอร์และ - ลักษณะเด่นของ
คอมพิวเตอร์
- ประเภทของคอมพิวเตอร์
- ปัญหาและข้อจากัดของการใช้งานคอมพิวเตอร์
๓
- องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
- ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร
- ข้อมูล / สารสนเทศ
- พื้นฐานการทางานของคอมพิวเตอร์
๔ – ๕ - ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์
- ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System)
- โปรแกรมอรรถประโยชน์หรือโปรแกรมยูทิลติ ี้
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์
- ภาษาคอมพิวเตอร์
๖
- ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง
- ความหมายของฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์นาเข้า
- อุปกรณ์ประมวลผล
- หน่วยเก็บข้อมูลสารอง
- อุปกรณ์แสดงผล
- การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

จานวน*
(ชั่วโมง)
๘

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่อที่ใช้
Presentation / บรรยาย, อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ซักถาม , ทดสอบความรู้
อ.ณัฐคมณ์
เบื้องต้น, ฝึกทักษะ
ไพศาลวัสยศ
มอบหมายงาน

๔

Presentation / บรรยาย,
ซักถาม, ทดสอบความรู้
เบื้องต้น, ฝึกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ

๘

Presentation / บรรยาย,
ซักถาม, ทดสอบความรู้
เบื้องต้น, ฝึกทักษะ
มอบหมายงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ

๔

Presentation / บรรยาย,
ซักถาม, แบบฝึกหัด, ฝึก
ทักษะ มอบหมายงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ

๗
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๗
- ระบบปฏิบัตกิ าร หลักการทางาน
หลักการและการฝึกหัดด้านการบริหารระบบ

๘
สอบกลางภาค
๙ – ๑๐ การจัดสรรพื้นทีเ่ ก็บบันทึกข้อมูลการเฝ้าสังเกต

มคอ. ๓
จานวน*
(ชั่วโมง)
๔

8

๑๑

ระบบปฺฏิบตั ิการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๔

๑๒

การจัดการบัญชีผู้ใช้บริการการพิมพ์

๔

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่อที่ใช้
Presentation / บรรยาย, อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ซักถาม, แบบฝึกหัด,
อ.ณัฐคมณ์
ทดสอบการประยุกต์ใช้
ไพศาลวัสยศ
เทคโนโลยีในการทางาน
เอกสาร
Presentation / บรรยาย,
ซักถาม, แบบฝึกหัด, ฝึก
ทักษะ มอบหมายงาน
Presentation / บรรยาย,
ซักถาม, แบบฝึกหัด, ฝึก
ทักษะ มอบหมายงาน
Presentation / บรรยาย,
ซักถาม, แบบฝึกหัด, ฝึก
ทักษะ มอบหมายงาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ

๘

มคอ. ๓

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑๓ ระบบปฏิบตั ิการในปัจจุบัน

จานวน*
(ชั่วโมง)
๔

๑๔

การจัดการทรัพย์การคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ

๔

๑๕

จริยธรรมและความปลอดภัย
- จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๔

๑๖

นักศึกษานาเสนอรายงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
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สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่อที่ใช้
Presentation / บรรยาย, อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ซักถาม, แบบฝึกหัด
อ.ณัฐคมณ์
ทดสอบการประยุกต์ใช้
ไพศาลวัสยศ
เทคโนโลยีในการคานวณ
Presentation / บรรยาย,
ซักถาม, แบบฝึกหัด, ฝึก
ทักษะ
มอบหมายงาน
Presentation / บรรยาย,
ซักถาม, แบบฝึกหัด,
นาเสนอผลงานที่ได้จากการ
ฝึกทักษะการนาเสนอ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ

อภิปรายผลการพัฒนางาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐคมณ์
ไพศาลวัสยศ

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้*
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,

วิธีการประเมิน**

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ทดสอบปฏิบัติ
งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
การนาเสนอผลงานและเทคนิคที่ใช้
งานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมาย
ค้นคว้าและแบบฝึกหัด
การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมใน

8
17
7, 13
15
15
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

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

๙
4.1.2,4.1.4

มคอ. ๓
ชั้นเรียน

๑๐

มคอ. ๓
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตาราและเอกสารหลัก
วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง. (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.
กรุงเทพฯ: บริษัท โปรวิชั่น จากัด.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ และคณะ (2558) การใช้งานระบบปฏิบัติการ
กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ผู้เขียน โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 2014 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์ที่แสดงความคิดเห็นโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการณ์การสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา
- ผลการสอบของนักศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
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
๓. การปรับปรุงการสอน
- จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน

๑๑

มคอ. ๓

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- สาขาวิชามีการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผล
การประเมินโดยอาจารย์ในสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ความเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อม
นาเสนอโปรแกรมวิชา/คณะ และนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป

