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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ขKอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสชื่อรายวิชา จํานวนหน�วยกิตและคําอธิบายรายวิชา 
0214104 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร     2(2-0-4) 

Laws and Ethics in Computer Professionals 
จริยธรรมสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร   บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพด�าน คอมพิวเตอร ที่มีต�อสังคม 

ผลกระทบของเทคโนโลยีต�อสังคม กฎหมายที่เก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร  อาชญากรรมคอมพิวเตอร  กฎหมายคุ�มครอง
ทรัพย สินทางปQญญา กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

Computer professional ethics; the role and responsibility of computer professional in society; 
the impact of technology to society; computer’s laws, computer crime, intellectual property protection 
laws, copyright laws. 
 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร   ประเภทวิชาพื้นฐานเฉพาะด�าน  

 

3.  อาจารย.ผูKรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย.ผูKสอน 
อาจารย ผู�รับผิดชอบรายวิชา นาย ไภษัชย  แซ�จู 
อาจารย ผู�สอนรายวิชา นาย ไภษัชย  แซ�จู 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปRที่เรียน 
     ภาคเรียนที่ 2 ปbการศึกษา 2561  ช้ันปbท่ี 1 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร  

 
6.  สถานที่เรียน 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

7.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล�าสุด 
ปรับปรุง เม่ือ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค. 

  
1.  จุดมุ�งหมายของรายวิชา  

เพื่อให�นิสิตเกิดการเรียนรู�/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต�องการด�านต�าง ๆ  
 วัตถุประสงค.ทั่วไป 
1.1 มีวินัย ตรงต�อเวลา และความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟQงความคิดเห็นของผู�อ่ืน  
1.4 เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต�าง ๆ ขององค กรและสังคม 
วัตถุประสงค.เชิงพฤติกรรม 
1.1 มีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
1.2 สามารถวิเคราะห ปQญหา และอธิบายความต�องการทางคอมพิวเตอร  รวมท้ังประยุกต ความรู� ทักษะ และการใช�

เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก�ไขปQญหา 
1.3 สามารถวิเคราะห  ออกแบบ พัฒนา บํารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบคอมพิวเตอร ให�ตรงตามข�อกําหนด 

2.  วัตถุประสงค.ของรายวิชา  
2.1 ให�รู�และเข�าใจ จริยธรรมสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร  
2.2 ให�รู�และเข�าใจผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ต�อสังคม  
2.3 ให�รู�และเข�าใจบทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพด�านคอมพิวเตอร ที่มีต�อสังคม 
2.4 ให�รู�และเข�าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร และอาชญากรรมคอมพิวเตอร  
2.5 ให�รู�และเข�าใจกฎหมายคุ�มครองทรัพย สินทางปQญญาและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

 
3. วัตถุประสงค.ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให�ผู�เรียนได�รับความรู� ความเข�าใจ ประสบการณ  ทางด�านกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร  ซึ่งจะ
เปjนพื้นฐานในการประกอบอาชีพทางด�านวิทยาการคอมพิวเตอร ในโอกาสต�อไป 
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการดําเนินการ 
 

1.  จํานวนชั่วโมงที่ใชKต�อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝZกปฏิบัติ/การ
ฝZกงานภาคสนาม 

การศึกษาดKวยตนเอง 

30 ช่ัวโมง ตามความต�องการของ
ผู�เรียนเฉพาะราย 

ไม�มี 60 ช่ัวโมง 

2.  จํานวนชั่วโมงต�อสัปดาห.ที่ และช�องทางในการใหKคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก�นิสิตเป�นรายบุคคล 
อาจารย จัดเวลาให�คําปรึกษาเปjนรายบุคคล หรือ รายกลุ�มตามความต�องการ 2 ช่ัวโมงต�อสัปดาห   (เฉพาะรายท่ี

ต�องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูKของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 

รายวิชา  1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรูK 3. ทักษะป\ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ.  5. ทักษะ วิเคราะห. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

0214104 � � � � � �  � � �  � � 
 

ผลการเรียนรูK การสอน การประเมินผล 
1 คุณธรรม จริยธรรม   

�   1.1 ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย สุจริต 
      1.2 มีวินัย ตรงต�อเวลา และความ
รับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
      1.3 มีภาวะความเปjนผู�นําและผู�ตาม 
สามารถทํางานเปjนทีมและสามารถแก�ไขข�อ
ขัดแย�งและลําดับความสําคัญ 
      1.4 เคารพสิทธิและรับฟQงความคิดเห็น
ของผู�อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค�าและศักด์ิศรี
ของความเปjนมนุษย  
      1.5 เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต�าง 
ๆ ขององค กรและสังคม 
      1.6 สามารถวิเคราะห ผลกระทบจาก
การใช�คอมพิวเตอร ต�อบุคคล องค กร และ
สังคม 
�  1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. อาจารย ผู�สอนกล�าวสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย สุจริตในรายวิชาท่ีสอน  
2. ปลูกฝQงให�นิสิตมีระเบียบวินัย โดย
เน�นการเข�าช้ันเรียนให�ตรงเวลา
ตลอดจนการแต�งกายท่ีเปjนไป ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อให�เปjน
การกําหนดวัฒนธรรมขององค กร  

 

1.  ตรวจสอบการแต�งกายให�ถูกต�อง
ตามระเบียบและข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัย   
2.  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบ
ของการเข�าช้ันเรียน เช�น การเข�าช้ัน
เรียน ตรงเวลา  
3.  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบ
และข�อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 

2  ดKานความรูK   
�  2.1 มีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหา
สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร  
�  2.2 สามารถวิเคราะห ปQญหา เข�าใจและ
อธิบายความต�องการทางคอมพิวเตอร  
รวมทั้งประยุกต ความรู� ทักษะ และการใช�
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก�ไขปQญหา 
�  2.3 สามารถวิเคราะห  ออกแบบ ติดต้ัง 
ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบ

1) บรรยายโดยใช�ปQญหานําและ
ตามด�วยการแก�ปQญหา อภิปราย
โต�ตอบระหว�างผู�สอนกับผู�เรียน 
การทํางานกลุ�ม การนําเสนอ
รายงาน  และการวิเคราะห 
กรณีศึกษา  

2) ฟQงบรรยาย สัปดาห ละ 2 คาบ 
3) ศึกษาจากเอกสารกรณีศึกษา 
4) ศึกษากรณีตัวอย�างด�วยตนเอง 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและ
การปฏิบัติของนิสิต ในด�านต�าง ๆ ด�วย
การสอบทวนความรู�ตลอดระหว�างภาค
เรียน และหลังจากจบภาคการศึกษาดังน้ี 
คือ  
1.การสอบกลางภาคและปลายภาค 
2.การทดสอบย�อย 
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องค ประกอบ  ต�าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร 
ให�ตรงตามข�อกําหนด 
�   2.4 สามารถติดตามความก�าวหน�าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร  รวมทั้ง
การนําไปประยุกต  
    2.5 รู� เข�าใจและสนใจพัฒนาความรู� 
ความชํานาญทางคอมพิวเตอร อย�างต�อเน่ือง 
�    2.6 มีความรู�ในแนวกว�างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร  เล็งเห็นการ
เปล่ียนแปลง และเข�าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม� ๆ 
      2.7 มีประสบการณ ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต ซอฟต แวร ท่ีใช�งานได�จริง  
     2.8 สามารถบูรณาการความรู�ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร กับความรู�ใน
ศาสตร อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
3   ดKานทักษะทางป\ญญา   
� 3.1 สามารถคิดอย�างมีวิจารณญาณและ
อย�างเปjนระบบ 
� 3.2 สามารถสืบค�น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช�ในการแก�ไขปQญหาอย�าง
สร�างสรรค   
    3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห  
และสรุปประเด็นปQญหาและความต�องการ  
    3.4 สามารถประยุกต ความรู�และ 
ทักษะกับการแก�ไขปQญหาทางคอมพิวเตอร ได�
อย�างเหมาะสม  

1.ใช�การสอนที่เน�นผู�เรียนเปjนสําคัญ 
2. กรณีศึกษาทางการประยุกต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. สอบทวนความรู�ตลอดระหว�าง
ภาคเรียน และหลังจากจบภาค
การศึกษา 

 

4  ดKานทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

   4.1 สามารถส่ือสารกับกลุ�มคนหลาก 
หลายโดยใช�ภาษาไทยได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
      4.2 สามารถให�ความช�วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแก�การแก�ปQญหาสถาน 
การณ ต�างๆ ในกลุ�มทั้งในบทบาทของผู�นํา 
หรือในบทบาทของผู�ร�วมทีมทํางาน 

1. ใช�การสอนท่ีมีการมอบหมายให�
นักศึกษาแก�ปQญหาที่กําหนดโดยใช�
ความรู�ในวิชาน้ีและนําเสนอผลการ
แก�ปQญหาในรูปกลุ�มของตนเอง 

 

1. สอบทวนความรู�ตลอดระหว�าง
ภาคเรียน และหลังจากจบภาค
การศึกษา 
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�    4.3 สามารถใช�ความรู�ในด�านวิทยาการ
คอมพิวเตอร มาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม 
      4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
      4.5 สามารถเปjนผู�ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก�ไขสถานการณ ท้ังส�วนตัวและส�วนรวม
พร�อมท้ังแสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ�ม 
      4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู�ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย�าง
ต�อเน่ือง  
5 ดKานทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

      5.1 มีทักษะในการใช�เครื่องมือท่ีจําเปjน
ที่มีอยู�ในปQจจุบันต�อการทํางานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร     
      5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก�ไข
ปQญหาโดยใช�สารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือ
การแสดงสถิติประยุกต ต�อปQญหาที่เก่ียวข�อง
อย�างสร�างสรรค  
�   5.3 สามารถส่ือสารอย�างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียนเลือกใช�รูปแบบของ
ส่ือการนําเสนออย�างเหมาะสม  
      5.4 สามารถใช�สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสารกันได�อย�างเหมาะสม 
      5.5 สามารถประยุกต ความรู�ทาง
คณิตศาสตร และสถิติ เพื่อการวิเคราะห 
ประมวลผลการ 
      5.6 แก�ปQญหาและนําเสนอข�อมูลได�
อย�างเหมาะสม 

(1) มอบหมายงานท่ีต�องมีการใช�
เครื่องมือท่ีจําเปjนที่มีอยู�ในปQจจุบัน
ต�อการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร    
(2) มอบหมายงานให�ศึกษาค�นคว�า
และนําเสนอส่ือสารอย�างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียนเลือกใช�รูปแบบของส่ือการ
นําเสนออย�างเหมาะสม  
 

(1)ประเมินจากการแก�ปQญหา โดยใช�
สารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือสถิติ 
และนําเสนอการแก�ปQญหาที่
เหมาะสม  
(2) สอบทวนความรู�ตลอดระหว�าง
ภาคเรียน และหลังจากจบภาค
การศึกษา 
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ตารางการถ�ายทอดผลการเรียนรูKที่คาดหวังของหลักสูตรสู�รายวิชา 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214104  กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร   � �   � �     

 
ผลการเรียนรูKตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 

� 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ได� 

ผู�เรียนสามารถรู�และเข�าใจ ในหัวข�อ คุณธรรม จริยธรรม  
บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพด�านคอมพิวเตอร ที่มี
ผลกระทบของเทคโนโลยีต�อสังคม รวมถึงอาชญากรรม
คอมพิวเตอร และกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร  

� 2. สามารถวิเคราะห  และแก�ปQญหาโดยใช�วิธีการ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร ได�อย�างถูกต�อง 

ผู�เรียนสามารถรู�และเข�าใจบทบาทและความรับผิดชอบของ
วิชาชีพด�านคอมพิวเตอร ที่มีผลกระทบของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ต�อสังคม  

 3. สามารถใช�ทักษะ เทคนิคปQจจุบัน และ
เครื่องมือท่ีจําเปjนในการแก�ปQญหาทาง
คอมพิวเตอร  

ผู�เรียนสามารถใช�กฎหมายในการระบุการกระทําความผิดของ
อาชญากรท่ีมีการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ได�  

 
 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร และ

ระบบสารสนเทศท่ีถูกต�องตามความต�องการ 
 

� 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  และระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพอย�างสร�างสรรค  
จากการประยุกต เคร่ืองมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม� 

ผู�เรียนสามารถใช�กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร เพื่อ
ปmองกันการกระทําที่ขัดต�อกฎหมายได�เปjนอย�างดี 

� 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และวิชาชีพ ไม�
คัดลอกงานผู�อ่ืน และมีการอ�างอิงแหล�ง ท่ีมา 

ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และใช�กฏหมายลิขสิทธ ปmองกันการละเมิดทางวิชาการร�วมใน
การทํางาน 

 7. สามารถทํางานเปjนทีมและเปjนเครือข�าย มี
ความรับผิดชอบ ในการทํางานให�บรรลุเปmาหมาย 

มีการมอบหมายให�ทํางานร�วมกันเปjนกลุ�ม 

 8. มีความใฝnรู� สามารถศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 
ปรับตัวเข�ากับแนวโน�มเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

มีการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองและนําเสนอต�อผู�อ่ืน 

 9. สามารถส่ือสารภาษาไทยหรือภาษา อังกฤษ 
ในรูปแบบการพูดและการเขียน และสามารถ
ถ�ายทอดความรู�ด�วยวิธีการและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 

มีการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองและนําเสนอต�อผู�อ่ืน 
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ผลการเรียนรูKตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 10. สามารถประยุกต วิธีการทางคณิตศาสตร  ใน

การแก�ปQญหาทางด�านการคํานวณ 
 

 
หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห.ที่ หัวขKอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือที่ใชK 

ผูKสอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

1-2 จริยธรรมสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร  4 - ช้ีแจงรายละเอียดประมวล
วิชาและบรรยายด�วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส  

นายไภษัชย  แซ�จู 

3-4 ผลกระทบของเทคโนโลยีต�อสังคม 4 - ศึกษาค�นคว�า  
นําเสนอรายบุคคลด�วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส  

นาย ไภษัชย   แซ�จู 

5-6 บทบาทและความรับผิดชอบของ
วิชาชีพด�านคอมพิวเตอร ท่ีมีต�อสังคม 

4 - ศึกษาจากเอกสาร บรรยาย 
ด�วยส่ืออิเล็กทรอนิกส ศึกษา
กรณีตัวอย�าง 

นาย ไภษัชย   แซ�จู 

7-8 อาชญากรรมคอมพิวเตอร  4 - ศึกษาจากเอกสาร บรรยาย 
ด�วยส่ืออิเล็กทรอนิกส ศึกษา
กรณีตัวอย�าง 

นาย ไภษัชย   แซ�จู 

9-10 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร  4 - ศึกษาจากเอกสาร บรรยาย 
ด�วยส่ืออิเล็กทรอนิกส ศึกษา
กรณีตัวอย�าง 

นาย ไภษัชย   แซ�จู 

11-12 กฎหมายคุ�มครองทรัพย สินทางปQญญา 4 - ศึกษาจากเอกสาร บรรยาย 
ด�วยส่ืออิเล็กทรอนิกส ศึกษา
กรณีตัวอย�าง 

นาย ไภษัชย   แซ�จู 

13-14 กฎหมายลิขสิทธ์ิ 4 - ศึกษาจากเอกสาร บรรยาย 
ด�วยส่ืออิเล็กทรอนิกส ศึกษา
กรณีตัวอย�าง 

นาย ไภษัชย   แซ�จู 

15 ทบทวน 2 - ศึกษาจากเอกสาร บรรยาย
ด�วยส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ศึกษากรณีตัวอย�าง 

นาย ไภษัชย   แซ�จู 

                        รวม 30 -   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูK 

ลําดับ ผลการเรียนรูK วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาห.ที่ประเมิน 
สัดส�วนของการ

ประเมินผล 
1 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2, 5.1, 5.3 
การบ�านและงานท่ีได�รับมอบหมาย ตลอดภาคเรียน 30% 

2 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 
3.1, 3.2, 5.1, 5.3 

การสอบกลางภาค ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

30% 

3 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 
3.1, 3.2, 5.1, 5.3 

การสอบปลายภาค  ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

40% 

รวม 100 % 
 

3.เกณฑ.การกําหนดค�าระดับขั้น 
ช�วงคะแนน (ร�อยละ) ค�าระดับข้ัน 

81.00-100.00 A 
75.00-80.99 B+ 

69.00-74.99 B 
63.00-68.99 C+ 
53.00-62.99 C 
47.00-52.99  D+ 
41.00-46.99 D 
0.00-40.99 F 

 
หมวดที่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนรูK   

 
1.  ตํารา เอกสารหลัก และขKอมูลสําคัญ 

[1] หนังสือเก่ียวกับ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร   
[2] พระราชบัญญัติ ว�าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
[3] พระราชบัญญัติ ว�าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
[4] พระราชบัญญัติลิขสิทธ  พ.ศ. ๒๕๓๗  
[5] พระราชบัญญัติลิขสิทธ  (ฉบับท่ี ๒และ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 
 

2.  เอกสารและขKอมูลแนะนํา 
[1] หนังสือเก่ียวกับ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร   
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[2] พระราชบัญญัติ ว�าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
[3] พระราชบัญญัติ ว�าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
[4] พระราชบัญญัติลิขสิทธ  พ.ศ. ๒๕๓๗  
[5] พระราชบัญญัติลิขสิทธ  (ฉบับท่ี ๒และ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
หมวดที่ 7.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
7.1. กลยุทธ.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ�มระหว�างผู�สอนและผู�เรียน 
- การสะท�อนคิด จากพฤติกรรมของผู�เรียน 
- แบบประเมินผู�สอน และแบบประเมินรายวิชา 

7.2. กลยุทธ.การประเมินการสอน 
- ผลการปฏิบัติการและทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู� 

7.3. การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการให�คะแนนจากการสุ�มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย อ่ืน หรือผู�ทรงคุณวุฒิ ที่ไม�ใช�อาจารย 

ผู�สอน แต�อาจารย ท่ีทวนสอบต�องมีความรู�ในวิชาน้ี  
- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข�อสอบ 

รายงาน วิธีการให�คะแนนสอบ และการให�คะแนนพฤติกรรม 
7.5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุก 1 ปb ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปb หรือ ตามข�อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข�อ 7.4 
- เปล่ียนหรือสลับอาจารย ผู�สอนทุกปb เพื่อให�นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต ความรู�น้ีกับปQญหาท่ีมาจาก

งานวิจัยของอาจารย หรืออุตสาหกรรมต�าง ๆ 
 

ลงช่ือ:  นาย ไภษัชย     แซ�จู    
(  นาย ไภษัชย     แซ�จู  ) 

 อาจารย ผู�รับผิดชอบรายวิชา/ผู�รายงาน 
 วันท่ี    24  เดือน     ตุลาคม พ.ศ.     2562  
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