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                                                        ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา                                           (มคอ.3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
INT101 หลักสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           Information System and Technology Fundamentals 

2. จํานวนหนวยกิต   
3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสยาม แยมแสงสังข  ประธานหลักสูตร 
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง  อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1 

6. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี 

7. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี 

8. สถานที่เรียน    
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
 4 พฤษภาคม 2553 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนฐาน องคประกอบ ประโยชนการใชงานระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบ การใชงานระบบสารสนเทศตอสังคม เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ ใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอยางอางอิง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมีความกาวหนาไปตามยุคสมัย 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
แนะนําความรูในภาพรวมของระบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวย ภาพจําลองของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซอน กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษา
ความม่ันคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การปฏิสัมพันธระหวางระบบกับผูใช อินเทอรเน็ต เวิรดไวดเว็บ ผลกระทบของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตอสังคม การประยุกตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ  
2. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไมมี 90 ชั่วโมง

3. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบคุคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะ
รายที่ตองการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
a) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
b) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
c) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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1.2 วิธีการสอน  
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน การใช web board การขายของผานอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต หรือ
จากมิจฉาชีพ การปองกันตนเอง  

- อภิปรายกลุม 
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เก่ียวของ 
- บทบาทสมมติ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู  

2.1 ความรูทีต่องไดรับ  
a) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
b) สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการและววิัฒนาการคอมพิวเตอร 
c) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
d) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศกึษาเพ่ือใหเลง็เห็นการเปลีย่นแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ 

2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายให

คนควาหาบทความ ขอมูลที่เก่ียวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน 
Problem based learning และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เก่ียวของ 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
a) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
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3.2 วิธีการสอน 
- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศกึษา 
- อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในปจจุบัน 
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤต ิ
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  
       (LO จากผูสอน นอกเหนือจากที่ปรากฏในมคอ.2) 

a) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
b) พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
c) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

4.2 วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาความกาวล้ําของเทคโนโลยีสารสนเทศ การนํา

ตัวอยางการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อานบทความที่เก่ียวของกับ
รายวิชา 

- การนําเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
- รายงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
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5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพฒันา  
     (LO จากผูสอน นอกเหนือจากที่ปรากฏในมคอ.2) 

a) ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตวัเลข 
b) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล  การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ

ในชั้นเรียน 
c) พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
d) พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
e) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน Web lock การส่ือสารการทํางานในกลุมผานหองสนทนา Chat Room  
f) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซต สื่อการสอน การเรียนรูอิเล็กทรอนิกส และทํา
รายงาน โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

1 
 

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศในองคกร 
- ความหมายและองคประกอบ

ระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- จริยธรรมและปจจัยทางสังคม 

(การดักจับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส) 

- การใชระบบสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษา 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

2 
 

บทที่ 2 ฮารดแวรและซอฟตแวร 
- องคประกอบของฮารดแวร 
- ปจจัยทางจริยธรรม (การสํารอง

ขอมูล การโจรกรรมขอมูล) 
- ภาพรวมของซอฟตแวรระบบ 
- ซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ

เคลื่อนที ่
- ซอฟตแวรประยุกต 
- ภาษาโปรแกรม 
- แนวโนมการใชซอฟตแวร 

3 บรรยาย  ศึกษาจาก
อุปกรณฮารดแวร สาธิต
การใชซอฟตแวร 
ยกตัวอยางการใชงาน
ซอฟตแวรประยุกต 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

3 
 

บทที่ 3 ขอมูลและสารสนเทศ 
- การจัดการขอมูล 
- ระบบฐานขอมลู 
- ฐานขอมูลประยุกต 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ

ปกปองขอมูลผูใชของรฐับาล) 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

4-5 
 

ทดสอบยอย และบรรยาย บทที่ 4 
อินเทอรเน็ต อนิทราเน็ต 
และเอ็กทราเนต็ 
- ภาพรวมของการส่ือสาร

โทรคมนาคม 
- การประมวลผลผานเครือขาย

และการกระจาย 
- ภาระหนาที่ และการใชงาน

อินเทอรเน็ต 
- งานประยุกตบนเว็บและ

อินเทอรเน็ต 
- ปจจัยดานจริยธรรม 

6 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางการใชงาน
ประยุกตบนอินเทอรเน็ต 
ศึกษาจากปญหาโครงงาน 
Problem based learning 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

6 
 

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
- การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
- การพาณิชยผานอุปกรณ

เคลื่อนที ่

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางการซื้อ
ขายสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

- ปจจัยดานจริธรรม (การใช
โทรศัพทเคลื่อนที่) 

- งานประยุกตเพื่อการพาณิชย 
- โครงสรางพื้นฐานสําหรับการทํา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

based learning 
 

7 
 

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (ตอ) 
- ระบบสารสนเทศองคกร 
- กิจกรรมการประมวลผล 
- การควบคุมและจัดการ 
- การวางแผนบริหารทรพัยากร

องคกร 
- การจัดการหวงโซอุปทาน 
- การบริหารลูกคาสัมพันธ 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศองคกร  ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem 
based learning 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

8 สอบกลางภาค  3   
9-10 

 
บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- การแกปญหาและการตัดสินใจ 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- ปจจัยทางจริยธรรม (ความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ) 
- ภาระหนาที่ในงานบริหารองคกร 
- ภาพรวม และองคประกอบของ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม 
- ระบบสนับสนุนผูบรหิารระดับสูง 

6 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร  
เพื่อการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุข
ยิ่ง 

11 
 

บทที่ 7 ระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู และระบบสารสนเทศเฉพาะ
ดาน 
- ระบบจัดการฐานความรู 
- ภาพรวมของปญญาประดิษฐ 
- ปจจัยดานจริยธรรม 
- ระบบผูเชี่ยวชาญ 
- ระบบเสมือนจริง 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
ปญญาประดิษฐ ระบบ
เสมือน ศึกษาจากปญหา
โครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน

12 
 

ทดสอยยอย และบรรยาย บทที่ 8 
การพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู 
- ภาพรวมของการพัฒนาระบบ 
- วงจรการพัฒนาระบบ 
- การวิเคราะหความตองการ 
- การวิเคราะหระบบ 
- การออกแบบระบบ 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง

13 
 

บทที่ 8 ตอ การพัฒนาระบบ ระบบ
จัดการฐานความรู 
- การสรางและติดต้ังระบบ 
- การปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 
- การทบทวนระบบ 
- ปจจัยดานจริยธรรม 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง

14-16 
 

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม  
- ความสูญเสียจากการใชงาน

คอมพิวเตอร 
- การปกปองความเสียหายที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร 
- คอมพิวเตอร เครื่องมือในการกอ

อาชญากรรม 
- ไวรัส 
- การปองกันอาชญากรรม

คอมพิวเตอร 
- สิทธิความเปนสวนตัว 
- สภาพแวดลอมในการทํางาน 
- ปจจัยดานจริยธรรม 

9 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรอืจากปญหา
โครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง

17 สอบปลายภาค 3   
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที่  
 

ผลการ
เรียนรู*  

 

วิธีการประเมิน 
 สัปดาหที่

ประเมิน  

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 
1.1(a,b,c), 

2.1(a,b,c,d), 
3.1(a) 

ทดสอบยอยครัง้ที่ 1
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอยครัง้ที่ 2 
สอบปลายภาค 
 

4 
8 
12 
17 
 

10%
25% 
10% 
25% 

2 

1.1(a,b,c), 
2.1(a,b,c,d), 

3.1(a), 
4.1(a,b,c),5.1
(a,b,c,d,e,f), 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน 
การทาํงานกลุมและผลงาน 
การอานและสรปุบทความ 
การสงงานตามที่มอบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 
1.1(a,b,c), 

3.1(a) 

การเขาชั้นเรยีน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
Ralph Stair, George Reynolds (200x). Fundamental of Information System, Thomson Course 

Technology 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

John Preston, Sally Preston, Robert L. Ferrett, ”Computer Literacy for IC3”, ISBN-10: 
0135017092, ISBN-13:  9780135017098, Prentice Hall, 2010 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

เว็บไซต ที่เก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย อ่ืน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
 


