
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา  ๐๐๐ ๒๔๒  พืนฐานคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพุทธศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร ์

หมวดที  ๑  ลกัษณะและข้อมลูโดยทวัไปของรายวิชา 

๑. รหสัและชือรายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๒ พนืฐานคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (Introduction to Computer and Information Technology) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต     ๒ (๒-๐-๔) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 พทุธศาสตรบณัฑติ  หมวดวชิาศกึษาทวัไป 

๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

  คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๕. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาท ี๒ ชนัปีท ี๒ 

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

๘. สถานทีเรียน 

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๙. วนัทีจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา หรือวนัทีมีการปรบัปรงุครงัล่าสุด 

 ๖ กนัยายน ๒๕๕๓ 



 ๒

หมวดที  ๒  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 ๑.๑ รูป้ระวตั ิบทบาท องคป์ระกอบของคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสอืสาร 

  ๑.๒ เขา้ใจระบบดจิทิลั ภาษาคอมพวิเตอร ์ ซอฟตแ์วรป์ระเภทต่างๆ แพลตฟอรม์

คอมพวิเตอร ์ระบบการประมวลผล 

 ๑.๓ วเิคราะหอ์อกแบบและพฒันาระบบ  ขอ้มลูและการบรหิารขอ้มลูเบอืงตน้ได ้

 ๑.๔ ใชเ้ครอืขา่ยและการสอืสาร อนิเทอรเ์น็ตและเวลิด์ไวด์เวบ็ได้ และป้องกนัภยัคุกคามและ

ความมนัคงของระบบ ตลอดถงึมจีรยิธรรมในการใชร้ะบบและสงัคมไซเบอร์ 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันารายวิชา 

 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสาระวชิาในกรอบหลกัสูตรมาตรฐานดา้นคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ของสาํนักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา และมาตรฐสมาคม IEEE และ ACM 

หมวดที  ๓  ส่วนประกอบของรายวิชา 

๑. คาํอธิบายรายวิชา 

ศกึษาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ ประวตัขิองคอมพวิเตอรแ์ละการสอืสาร องค์ประกอบของ

คอมพวิเตอร ์  ระบบดจิทิลั  ภาษาคอมพวิเตอร ์  ซอฟต์แวรป์ระเภทต่างๆ  แพลตฟอรม์คอมพวิเตอร ์ 

ระบบการประมวลผล  การวเิคราะหอ์อกแบบและพฒันาระบบ  บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสอืสาร  จรยิธรรมและสงัคมไซเบอรข์อ้มลูและการบรหิารขอ้มลู  เครอืขา่ยและการสอืสาร  

อนิเทอรเ์น็ตและเวลิด์ไวด์เวบ็  ภยัคุกคามและความมนัคงของระบบ   

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษา 

ด้วยตนเอง 

๓๐ ชวัโมง 
ในกรณทีเีรยีนไม่พอ 

หรอืนิสติตอ้งการเรยีนเสรมิ 
ไมม่ ี ๖๐ ชวัโมง 

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีอาจารยจ์ะให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

๑ ชวัโมง / สปัดาห ์

 

 



 ๓

หมวดที ๔ ผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

  ๑) สขุภาพพลานามยั มคีวามแขง็แรง ปราศจากโรคภยั และสงิเสพตดิ 

  ๒) ความมรีะเบยีบวนิยัในตนและวนิยัทางสงัคม ความเป็นผูนํ้าและสามารถทํางานเป็นทมี 

  ๓) ความมจีติใจเขม้แขง็ อดทน เสยีสละ ความซอืสตัย์ มคีวามรบัผดิชอบ และมนํีาใจ 

  ๔) ความมคีวามรูจ้รงิในศาสตรท์ตีนศกึษา มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

 ๑.๒ วิธีการสอนทีจะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

  ๑) สอดแทรกระหว่างการเรยีนการสอนในทุกครงั 

  ๒) การแสดงความคดิเหน็ในเรอืงการพฒันาของมนุษยด์า้นกาย  ศลี  จติ  และปัญญา 

  ๓) การอภปิรายกลุ่ม / การเสวนา / กาํหนดบทบาทสมมต ิ

  ๔) การปฏบิตัตินอนัเป็นแบบอย่างทดีขีองอาจารย์ผูส้อน 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

  ๑) พฤตกิรรมการเขา้เรยีนของนิสติ 

  ๒) การสง่งานทไีดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทใีหแ้ละตรงเวลา 

  ๓) ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทมีอบหมาย 

  ๓) ประเมนิจากพฤตกิรรมในชนัเรยีน และนอกชนัเรยีน 

๒. ความรู้ 

 ๒.๑ ความรู้ทีจะได้รบั 

 ๑) บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 

 ๒) ประวตัขิองคอมพวิเตอรแ์ละการสอืสาร 

 ๓) องคป์ระกอบของคอมพวิเตอร ์

 ๔) แพลตฟอรม์และระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

 ๕) ระบบการประมวลผล 

 ๖) ระบบดจิทิลั 

 ๗) ภาษาคอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วรป์ระเภทตา่งๆ 

 ๘) การวเิคราะหอ์อกแบบและพฒันาระบบ 

 ๙) ขอ้มลูและการบรหิารขอ้มลู 

 ๑๐) เครอืขา่ยและการสอืสาร 

 ๑๑) อนิเทอรเ์น็ตและเวลิด์ไวด์เวบ็ 

 ๑๒) ภยัคุกคามและความมนัคงของระบบ 

 ๑๓) จรยิธรรมและสงัคมไซเบอร ์

 



 ๔

 ๒.๒ วิธีการสอน 

 การบรรยาย บรรยายประกอบสอื การอภปิราย การแบบทดสอบก่อนเรยีน (Quiz) การ

วเิคราะห์ผงัมโนภาพ (Mind-map) การทาํรายงาน การนําเสนอผลงาน และการสอบปลายภาค 

 ๒.๒ วิธีการประเมินผล 

  พฤตกิรรมการเรยีน ทดสอบกอ่นเรยีน สอบกลางภาค เสนอรายงาน และสอบปลายภาค 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

 ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

  ๑) รูป้ระวตั ิบทบาท องคป์ระกอบของคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสอืสาร 

   ๒) เขา้ใจระบบดจิทิลั ภาษาคอมพวิเตอร ์ ซอฟตแ์วรป์ระเภทต่างๆ แพลตฟอรม์

คอมพวิเตอร ์ระบบการประมวลผล 

  ๓) วเิคราะหอ์อกแบบและพฒันาระบบ  ขอ้มลูและการบรหิารขอ้มลูเบอืงตน้ได ้

  ๔) ใชเ้ครอืข่ายและการสอืสาร อนิเทอรเ์น็ตและเวลิด์ไวด์เวบ็ได ้ และป้องกนัภยัคุกคาม

และความมนัคงของระบบ ตลอดถงึมจีรยิธรรมในการใชร้ะบบและสงัคมไซเบอรท์เีหมาะสม 

 ๓.๒ วิธีการสอน 

  การบรรยาย บรรยายประกอบสอื การอภปิราย การแบบทดสอบก่อนเรยีน (Quiz) การ

วเิคราะห์ผงัมโนภาพ (Mind-map) การทาํรายงาน การนําเสนอผลงาน และการสอบปลายภาค 

 ๓.๓ วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

  ทดสอบก่อนเรยีน  สอบกลางภาค  การนําเสนอรายงาน  และสอบปลายภาค 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

 ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

  มีความรบัผิดชอบต่อการเรยีน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เรยีน ทํางานร่วมกบัผู้อนืได้  ใหค้วามร่วมมือในทางสรา้งสรรค์ รบัผดิชอบในงานทมีอบหมายให้

ครบถว้นตามกาํหนดเวลา 

 ๔.๒ วิธีการสอน 

  - มอบหมายงานกลุ่มในลกัษณะตา่งๆ ตามขอบขา่ยวชิา 

  - การฝึกปฏบิตักิารผลติสอืการสอนรปูแบบต่างๆ ทเีน้นความรบัผดิชอบ 

  - การนําเสนอรายงานการคน้ควา้ในเรอืงทมีอบหมาย 

 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

  - ประเมนิจากความรบัผดิชอบในการปฏบิตักิจิกรรมในชนัเรยีน  

  - ประเมนิจากผลการทาํกจิกรรมกลุ่มและการทาํรายงาน 

  - ประเมนิจากการนําเสนอรายงาน 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้อง



 ๕

พฒันา 

  - การใชภ้าษาพดู ภาษาเขยีน ในการสอืสาร การใชค้อมพวิเตอร/์อนิเทอรเ์น็ตสบืคน้ขอ้มลู  

  - การจดัการขอ้มลูอยา่งเป็นระบบและถ่ายทอดสารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  - การคาํนวณระบบเลขฐานจากวชิาทเีรยีน 

  - การผลติสอืการศกึษาดว้ยคอมพวิเตอร ์

 ๕.๒ วิธีการสอน 

  - การใชส้อื Slide ประกอบการบรรยาย 

  - การใชโ้ปรแกรมช่วยคดิ วเิคราะห ์และนําเสนอผลงาน เชน่ Mindmap, Screen Writer 

  - การทาํรายงานโดยคน้ควา้ขอ้มลูจากหนงัสอื เอกสาร และอนิเทอรเ์น็ต 

  - การใชส้อืและบทเรยีนออนไลน์ 

  - การฝึกการออกแบบและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

  - ประเมนิผลจากการนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน 

  - การใชภ้าษา การสอืสารและการรายงานโดยใชเ้ครอืงมอืทางเทคโนโลยปีระกอบ 

หมวดที  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห ์

ที◌่ 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสือทีใช้ 
ผู้สอน 

๑ 

 

ประวัติของคอมพิวเตอร์และการ

สือสาร 

-ความหมายของคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ค ว า ม สํ า คั ญ /คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

คอมพวิเตอร ์

-ววิฒันาการของคอมพวิเตอร ์

-การประยกุต์ใชก้บังานดา้นต่างๆ 

๒ -ขอบขา่ยและวธิกีารศกึษา 

-ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

 

๒ 

 

องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร ์

-สว่นประกอบของคอมพวิเตอร ์

-Hardware 

-Software 

-People ware 

-Information 

-พนืฐานการทํางานของคอมพวิเตอร ์

-ชนิดของคอมพวิเตอร ์

 

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

-มอบหมายรายงาน 

 



 ๖

สปัดาห ์

ที◌่ 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสือทีใช้ 
ผู้สอน 

 

๓ 

 

แพลตฟอรม์และระบบปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร ์

-แพลฟอรม์คอมพวิเตอร ์

-ระบบปฏบิตักิาร 

-BIO 

-รากฐานของระบบปฏบิตักิาร 

-Boot Up 

-User Interface 

-การจดัการไฟล ์

-การจดัการหน่วยความจาํ 

-การจดัการอปุกรณ์ 

-การจดัการ CPU 

-การตรวจสอบสถานะและความ

ปลอดภยัของระบบ 

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

 

๔ 

 

ระบบการประมวลผล 

-โครงสรา้งระบบคอมพวิเตอร ์

-การทาํงานของ CPU 

-สถาปัตยกรรมของ CPU 

-ระบบ BUS 

-Memory 

-Cache Memory 

-System Unit 

-Port / Connector 

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

 

๕-๖ 

 

ระบบดิจิทลั 

-ระบบเลขฐานสบิ, ฐานสอง, ฐานแปด 

และฐานสบิหก 

-การจดัเกบ็ขอ้มลูและค่าตวัเลข 

-รหสัทใีชใ้นระบบคอมพวิเตอร ์

-Over Flow 

๔ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

-ตรวจรายงาน ครงัท ี๑ 

 

๗ ภาษาคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร์

ประเภทต่างๆ 

-ซอฟตแ์วร ์

-ภาษาคอมพวิเตอร ์

-การพฒันาโปรแกรม 

-ซอฟตแ์วรป์ระเภทต่างๆ 

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

 

๘ สอบกลางภาค ๒ ทาํแบบทดสอบกลางภาค  



 ๗

สปัดาห ์

ที◌่ 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสือทีใช้ 
ผู้สอน 

๙ 

 

การวิเคราะหอ์อกแบบและพฒันา

ระบบ 

-วงจรการพฒันาระบบ 

-การวเิคราะหร์ะบบ 

-นกัวเิคราะหร์ะบบ 

-การเขยีนผงังาน 

-ระบบสารสนเทศ 

-การพฒันาระบบสารสนเทศ 

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

-ตรวจรายงาน ครงัท ี๒ 

 

๑๐ 

 

ข้อมลูและการบริหารข้อมลู 

-ความหมาย ชนิด ขอ้มลู 

-โครงสรา้งขอ้มลู 

-ระบบแฟ้มขอ้มลู 

-ระบบฐานขอ้มลู 

-การจดัการฐานขอ้มูล 

-การประยุกต์ใชฐ้านข้อมูล 

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

 

๑๑ 

 

การสือสารข้อมลูและเครอืข่าย

คอมพิวเตอร ์

-ความหมายของการสอืสารขอ้มูล 

-องคป์ระกอบ ทศิทาง ชนิด และวธิกีาร

สอืสารขอ้มลู 

-ตวักลางในการสง่ขอ้มลู 

-เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

-ประโยชน์ ประเภท ชนิด และ

มาตรฐานของเครอืขา่ย 

-อปุกรณ์เครอืขา่ย 

-เครอืขา่ยไรส้าย 

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

 

๑๒ 

 

อินเทอรเ์น็ตและเวิลดไ์วดเ์วบ็ 

-ระบบอนิเทอรเ์น็ต 

-Protocol / ISP 

-ศพัทพ์นืฐานการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

-กจิกรรมต่างๆ บนอนิเทอรเ์น็ต 

-การสบืคน้และใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

-การพฒันาเวบ็ไซต์ 

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

 

๑๓ 

 

ภยัคกุคามและความมนัคงของ

ระบบ 

-ไวรสัคอมพวิเตอร ์

-การโจรกรรมทางคอมพวิเตอร ์

๒ -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

- ส่งรายงาน 

 



 ๘

สปัดาห ์

ที◌่ 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสือทีใช้ 
ผู้สอน 

-อาชกรคอมพวิเตอร ์

-การสาํรองไฟฟ้า 

-การยศาสตร ์(Ergonomics) 

-การบรหิารความเสยีงและแนวทาง

ป้องกนัภยั 

 

๑๔ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสาร 

-อาชพีทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-วฒุบิตัรดา้นไอท ี(IT Certificate) 

-บทบาทของไอทดีา้นต่างๆ เชน่ e-

Society, e-Learning, e-Publishing, e-

Commerce, Blog เป็นตน้ 

 -ทดสอบก่อนเรยีน 

-บรรยายประกอบสอื 

- ส่งรายงาน 

 

๑๕ จรยิธรรมและสงัคมไซเบอร ์

-จรยิธรรม 

-จรยิธรรมกบัสงัคมไซเบอร ์

-พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผดิ

เกยีวกบัคอมพวิเตอร ์

๒ -นําเสนอรายงาน 

-สรปุเนือหา 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจ 

กรรม 
ผลการเรียนรู้* กิจกรรมการประเมิน 

กาํหนดการ

ประเมิน  
(สปัดาห์ที) 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ความรูแ้ละทกัษะ การ

วเิคราะห์ การสอืสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

นําเสนอรายงาน ๑๕ ๑๐% 

๒ 
ความรูแ้ละทกัษะการใช◌้
โปรแกรมประยกุตใ์นการ

เขยีน วเิคราะห ์และนําเสนอ 

การฝึกปฏบิตัริะหวา่งเรยีน 
- ชนิงานกลุม่ 

- ชนิงานรายบุคคล 
๙-๑๐ ๑๐% 

๓ ความรู ้ แบบทดสอบก่อนเรยีน ๑-๑๕ ๑๐% 

๔ ความรู ้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

๕ 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 

การเขา้ชนัเรยีน การสงัเกต การทาํ
รายงานกลุม่ การอภปิราย/การเสวนา 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามทปีรากฏในแผนทแีสดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวชิาของรายละเอยีด
ของหลกัสตูร (แบบ มคอ. ๒) 



 ๙

 
 

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตาํราและเอกสารหลกั 

๑. โอภาส  เอยีมสริวิงศ,์ วิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบบั

 ปรบัปรงุ), กรุงเทพฯ : ซเีอด็ยเูคชนั, ๒๕๕๑. 

 ๒. โอ’เลยีร ี ลนิดา ไอ, ยาใจ โรจนวงศช์ยั, คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สมยัใหม,่ กรงุเทพฯ :  แมคกรอ-ฮลิ, ๒๕๕๐. 

 

๒. เอกสารและข้อมลูสาํคญั  

1. Jeffery L. Whitten, Lonnie D. Bentley. Introduction to Systems Analysis & Design, 
 McGraw-Hill, 2008. 

2. K.E. Kendall and J.E. Kendall. Systems Analysis and Design (sixth edition), Prentice-

 Hall, 2005. 

3. John W. Satzinger, Robert B. Jackson, and Stephen D. Bued. Systems Analysis and 

 Design in a Changing World, Thomson Learning, 2004. 

4. Alan Dennis, Barbara Haley Wixon. Systems Analysis and Design, John Wiley & 

 Sons, Inc. 2003. 

5. Brookshear, J.G., Computer Science and Overview, 7th Edition, America: Pearson 

  Education Inc., 2002. 

6. Stalling, William., Computer Organization and Architecture, 5th, America: Prentice-

 Hall International, Inc., 2000. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

- http://www.ieee.org 

- http://www.acm.org 

- http://www.thaicyberu.go.th 

- http://www.stks.or.th/wiki 

หมวดที ๗  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรบัปรงุ 
 
 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     - แบบประเมนิรายวชิา 

 - ใหน้สิติเขยีนแสดงความคดิเหน็การสอนในสปัดาหส์ดุทา้ย 

 - แบบประเมนิประสทิธภิาพการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 



 ๑๐

๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

 - ผลการสอบ 

 - ผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอน 

 - ผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓. การปรบัปรงุการสอน  

 - นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรงุการสอน  

 - คน้ควา้ขอ้มลูความรูใ้หม่ๆ นํามาใชใ้นการสอน 

 - จดัอภปิราย/สมัมนาคณาจารยเ์พอืพฒันารายวชิาใหม้สีาระวชิาและการสอนใหเ้หมาะสม 

น่าสนใจ และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 - การวจิยัในชนัเรยีน  

๔. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิรายวิชาของนักศึกษา 

 - ใหนิ้สติไดม้โีอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดใหส้าํนกัทะเบยีนและประมวลผล 

 - จดัประชุมคณาจารยเ์พอืออกขอ้สอบรว่มกบัการพฒันาขอ้สอบเพอืใหไ้ดม้าตรฐาน 

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 นําผลทไีด้จากแบบการประเมิน และจากแบบสอบถามความคดิเห็น คะแนนสอบของนิสิต 

ผลการวจิยัในชนั นํามาสรุปผลและพฒันารายวชิาก่อนการสอนในภาคการศกึษาต่อไป 

 


