
 
เอกสารหมายเลข มคอ. 3/1 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจัดการ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 3440001 กฏหมายและจรรยาบรรณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information Technology 

Law and Ethics)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย   
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Per-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-reauisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 19  พฤศจิกายน  2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการใช้และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการใช้และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศึกษาทั้งภาคทฤษฎี กรณีศึกษา ลงมือปฏิบัติ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้
ต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายและเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับยุกต์ปัจจุบัน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
  หลักกฎหมายต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงจรรยาบรรณในการใช้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/   
งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.1 นักศึกษาสามารถนัดหมายและขอค าปรึกษาและค าแนะน าผ่านทาง e-mail และ เครือข่าย

สังคมออนไลน์ เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง ต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ในวันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ โทร 089-048-7918 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.2 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆขององค์กรและสังคม 
1.1.3 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
1.1.4 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
1.2.2 ผู้เรียนจัดท าโครงงาน โดยให้ท าเป็นกลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่าง

ที่ท าโครงงาน เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม 
ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ความถ่อมตน และความซื่อสัตย์  

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานตามขอบเขตเนื้อหาและระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
1.3.2 ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น และการจัดท าโครงงาน 
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2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ เข้าใจและอธิบายความต้องการทางเทคโนโลยี รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเล็งเห็นการ 

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
2.1.4 รู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องสามารถ           

บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.1.5 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง 
 
 2.2 วิธีการสอน 
  2.2.1 การบรรยาย 
  2.2.2 มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 สอบวัดระดับความรู้ ความจ า  และความเข้าใจ 
  2.3.2 การน าเสนองาน 
 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1 มอบหมายงานและน าเสนอเป็นรายบุคคล 
  3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอผลงาน 
   
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 การน าเสนอผลงาน 
 
  3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
  3.3.3 สอบกลางภาคและปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มและสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย เพื่อแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกและมีความรับผิดชอบในการกระท าของ

ตนเองและส่วนร่วม 
  4.1.3 สามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องและความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคม

ในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1 สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและมีน้ าใจต่อกันภายในชั้นเรียน 
  4.2.2 มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  4.2.3 ก าหนดระยะเวลาในการส่งงานที่ชัดเจนและมีมาตรการการจัดการที่ชัดเจนในกรณี ที่ส่งงาน
เกินระยะเวลาที่ก าหนด 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ประเมินผลจากสังคมมติที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มและนักศึกษาท้ังชั้นเรียนร่วมกันประเมินผล 
  4.3.2 ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ ในส่วนความรับผิดชอบของตนเองที่มีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่ม 
  4.3.3 ประเมินจากการส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

  5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1 บรรยาย 
 5.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ   
 5.2.3 ศึกษาด้วยตนเอง 
 5.2.4 การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  5.2.5 มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงานที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  5.3.1 การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
  5.3.2 การน าเสนอปากเปล่า 
  5.3.3 การรายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  5.3.4 การประเมินจากรูปแบบการน าเสนอการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   5.3.5 ประเมินจากรายงานหรือโครงการและการมีส่วนร่วมในการท างาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จน.

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 1. ปฐมนิเทศ ชี้แจงแนวการเรียนการสอนวิเคราะห์
ผู้เรียน และท าข้อตกลงร่วมกัน 

4 - ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห์

ผู้เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

2 - พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) 
พ.ศ. 2551 

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก 
พ.ศ. 2555  

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ค าถามท้าย

บทเรียน 
(แบ่งกลุ่มท างาน) 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

3 - ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ
ออก พ.ศ. 2555 

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดท าาหรือแปลงเอกสารและ ข้อความให้
อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

4 - น าเสนองานกลุ่ม 
- บรรยาย/อภิปราย 
- ค าถามท้าย

บทเรียน 
(แบ่งกลุ่มท างาน) 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

4 -  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดท าา
แนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนว
ปฏิบัติ (Certification Practice Statement) 
ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certification Authority) พ.ศ. 2552 

-  พระราชกฤษฎีกาก าาหนดประเภทธุรกรรม
ในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้น ากฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ 
พ.ศ. 2549  

4 - น าเสนองานกลุ่ม 
- บรรยาย/อภิปราย 
- ค าถามท้าย

บทเรียน 
   (แบ่งกลุ่มท างาน) 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

5 - พระราชกฤษฎีกาก าาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการท าาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ. 2549 

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2546 

4 - น าเสนองานกลุ่ม 
- บรรยาย/อภิปราย 
- ค าถามท้าย

บทเรียน 
   (แบ่งกลุ่มท างาน) 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จน.

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

6 - ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2553 

4 - น าเสนองานกลุ่ม 
- บรรยาย/อภิปราย 

- ค าถามท้าย
บทเรียน 

   (แบ่งกลุ่มท างาน) 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

7 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2551 

- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการช าาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559 
 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ค าถามท้าย

บทเรียน 
- กรณีศึกษา 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

8 สอบกลางภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

9 - ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ลงโทษปรับทางปกครองส าาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการการช าาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2554   

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๓/
๒๕๕๒ เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการช าาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ซักถาม

แลกเปลี่ยนข้อมูล 
- ค าถามท้าย

บทเรียน 
- วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

10 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   

- กฎกระทรวงก าาหนดแบบหนังสือแสดงการยึด
หรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 

4 - บรรยาย/ฝึก
ปฏิบัติ 

- วิเคราะห์
กรณีศึกษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จน.
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

11 - ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 
2550  

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระท าาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ทดสอบย่อย 
- วิเคราะห์

กรณีศึกษา 

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

12 - ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง ก าาหนดแบบบัตรประจ าาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

- ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น 
การท าาส าานวนสอบสวนและด าาเนินคดีกับผู้
กระท าาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- วิเคราะห์

กรณีศึกษา  

อ.ขนิษฐา 
    สวสัดิ์ชัย 

13 - จรรยาบรรณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - บรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝึกหัด        
   ท้ายบท 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

อ.ขนิษฐา 
   สวัสดิช์ัย 

14 น าเสนองานกลุ่ม 
      

3 - น าเสนองานกลุ่ม อ.ขนิษฐา  
สวัสดิ์ชัย 

15 ศึกษาดูงาน 3 - บรรยาย/อภิปราย 
 

อ.ขนิษฐา  
สวัสดิ์ชัย 

16 สอบปลายภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.ขนิษฐา  
สวัสดิ์ชัย 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1  - สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 
 8 
15 

30% 
30% 

2  - รายงาน แบบทดสอบ กรณีศึกษา 14 30% 
3  - ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มใน

ชั้นเรียนและการเข้าชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบความตรงต่อเวลา

ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอด  
ภาคเรียน 

10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 - ส านักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

กรุงเทพฯ. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  - เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 
  - เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
  - เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   - การจัดกิจกรรมในห้องเรียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - ข้อเสนอแนะผ่านระบบเทคโนโลย ี
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  - ผลการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 - ผลการเรียนของนักเรียน 
 - พฤติกรรมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
3. การปรับปรุงการสอน 
  - เพ่ิมเนื้อหาและกรณีศึกษาโดยประยุกต์กับสถานการณ์จริง 
  - ควรมีการประชุมร่วมกับนักศึกษาภายหลักจากการสอนเสร็จสิ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน และการประเมินระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  - ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


