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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา DCA8602 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับดุษฎีบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา    DCA8602 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับดษุฎีบัณฑิต 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Information Technology for Doctoral Students  

๒. จํานวนหนวยกิต   ๓ (๒-๒-๕)     

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต (การสื่อสาร)  

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาพืน้ฐาน 

 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา  ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

๔.๒ อาจารยผูสอน   ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

ดร.สมศักดิ์ คลายสังข 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกายกาวิล  ศรีจินดา 

      

๕.  สถานที่ติดตอ   หองพักอาจารย ชั้น ๕ อาคาร ๔๖ คณะวิทยาการจัดการ  

E – Mail krisana.ch@ssru.ac.th 

 

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๑  ชั้นปที่ ๑ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๑๐ คน 

 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  (ถามี) ไมมี 

 

๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี) ไมมี 
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๙. สถานที่เรียน   บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง   วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 
หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําไปประยุกตใชตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ประยุกตใชนําไปสูการ

ปฏิบัติ พัฒนาและชวยในการแกไขปญหาใหแกสังคมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยนวัตกรรม และสามารถนําไปบริหารองคกรดวย

ความรูดานสารสนเทศ 

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  ๑) เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางองคความรูใหม ในดานนิเทศศาสตรในบริบท
ของสังคมไทย 
  ๒) เพื่อใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองคกรและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในทาง
วิชาการ ทางธุรกิจ และทางสังคมได 
  ๓) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถดานการสื่อสารในมิติตาง ๆ ไดอยางลุมลึก ตลอดจนสามารถที่จะเปนผูนําทาง
ความคิดและชี้นําสังคมในประเด็นที่จะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 

  วิชานี้แนะนําใหนักศึกษาไดรูจักกับรูปแบบและหลักการทํางานของเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่มีใชอยูในปจจุบันทั้งในระดับ

ปจเจกบุคคล ในระดับธุรกิจ และในระดับองคกร เนื้อหาของรายวิชาครอบคลุมตั้งแตหลักการพื้นฐานของการแปลงขอมูลใหอยูในรูป

ดิจิทัล การเก็บขอมูลตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน แสง สี และ เสียงใหอยูในรูปดิจิทัลรวมถึงมาตรฐานการเก็บขอมูล

แบบสากล การจัดเก็บ การคนหา การบีบอัด การสง และการปองกันขอมูลมัลติมีเดียใหไดอยางมีประสิทธิภาพ อุปกรณและเคร่ืองมือ

ที่ใชในงานมัลติมีเดีย กระบวนการออกแบบและพัฒนางานมัลติมีเดียเชิงโตตอบ รวมถึงการนําความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียไป

ประยุกตใชในการบริหารองคกรหรือสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวของ 

 
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

(ไมรวมสัปดาหสอบกลางภาค

และสอบปลายภาค) 

- ๓๐ ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

๓๕ ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 (ผูรับผิดชอบรายวชิาโปรดระบขุอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ชัว่โมง / สัปดาห) 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพกัอาจารยผูสอน  ชั้น ๕ อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพททีท่ํางาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘-๑๕๘๘-๗๘๗๙ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) krisana.ch@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook) krisana 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/krisana_ch 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  

และซื่อสัตยสุจริต 

  (๒)  วินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 (๓)  มีภาวะความเปนผูนําและรูจักการเปนผูตาม โดยสามารถทาํงานเปนทีมและสามารถแกไข 

ขอขัดแยงและลําดบัความสาํคัญ 

 (๔)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ 

เปนมนุษย 
 (๕)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 (๖)  สามารถวิเคราะหผลลกระทบจากการใชการสื่อสารตอบุคคลองคกรและสังคม 
๑.๒   วิธีการสอน 
 มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษา โดยในแตละวิชาจะมีการสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการเรียน
รูดานคุณธรรม จริยธรรมที่เชื่อมกับหัวขอการบรรยายจากผูสอนหรือวิทยากรพิเศษที่มีความเชีย่วชาญในวิชานัน้ๆ และจัดให
มีการประเมินผลโดยเปนสวนหนึ่งของขอสอบที่มีขอคําถามเก่ียวกับการนําคุณธรรม จริยธรรมที่นิสิตไดฟงบรรยายมาประ
ยุกตใช 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการทาํงาน การเรียน ขอสอบ ผลการเรียนและการทํางานทีผู่สอนไดมอบหมายใหตองการเสริมสราง 
๒. ความรู 

๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

 (๒)  มีความเขาใจและสามารถอธิบายความตองการทางดานการสื่อสาร สามารถวิเคราะหปญหา 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือการสื่อสารที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 (๓)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการและวิวัฒนาการดานการสื่อสาร มีความรูความเขาใจ 

และสนใจพฒันาความรู ความชาํนาญทางดานการสื่อสาร อยางตอเนื่อง 

 (๔)  มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบ 

ของการสื่อสาร ที่รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และการประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆ 
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 (๕)  มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตการสือ่สาร ที่ใชงานไดจริง 
 (๖)  สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษามากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

ในการเรียนการสอนแตละรายวชิาจะเสริมและกระตุนใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถจดจาํไดอย
างเปนรูปธรรม จากการใชหลักเหตุและผลในการพิจารณา 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

การทดสอบมาตรฐานที่สามารถทําไดโดยการประเมินจากการเรียนในชัน้เรียน ผลการเรียน งานตางๆ          ที่

ผูสอนไดมอบหมาย และทดสอบจากผลงานวิจัยซึ่งเปนงานในชัน้เรียนตลอดระยะเวลาทีน่ักศึกษาอยูในรายวชิา 

๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 (๑)  คิดและไตรตรองอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผลอยางเปนระบบ สามารถสืบคนตีความ และประเมินการ

สื่อสารในประเดน็ตาง ๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาสรางสรรค 

 (๒)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (๓)  สามารถประยุกตและนําความรู ทักษะมาใชในการแกไขปญหาทางดานการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

การเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูอยางมีตรรกะ เพื่อนํามาประยุกต
ใชในการเรียน การสอบ และการทํางานตอไป 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

การวัดมาตรฐานโดยการใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประ

ยุกตความรูที่เรียนมา โดยการประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนาํเสนอ

รายงานในชัน้เรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ แบบสมัภาษณ เปนตน 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธภิาพทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 (๒)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหา สถานการณตาง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูนํา 

หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน 

 (๓)  สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นาํสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 (๔)  มีความรับผดิชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

 (๕)  สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ ทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยา

งพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุม 

 (๖)  มีความรับผดิชอบตอการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

๔.๒   วิธีการสอน 
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตรหรือตอง                ค

นควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความ
สัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดงันี ้

(๑)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
(๒)  มีความรับผดิชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 
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(๓)  สามารถตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดปนอยางด ี
(๔)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทัว่ไป 
(๕)  มีภาวะผูนาํ  

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานในชัน้เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่

แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (๒)  สามารถแนะนาํประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูดานการสื่อสาร มาประยุกตใชกับปญหาดานสารสนเทศ

และปรากฏการณที่เกิดข้ึนอยางสรางสรรค 

 (๓)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอได

อยางเหมาะสม 

 (๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

ในรายวิชาจะมีการนํากรณศึีกษาในประเดน็การวิจัยทางการสื่อสารมาแลกเปลี่ยน วิเคราะหและหาขอสรุปในชัน้
เรียน รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และใชเทคโนโลยีการสือ่สาร –สมัยใหม เพื่อใชในการวิจัยข้ันสูงทางดานนิเทศศาสตร 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

การวัดมาตรฐานนี้  โดยมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาปญหา วิเคราะห ประสิทธิภาพของวิธแีกปญหา และให

นําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชัน้เรียน พรอมทั้งมีการวิจารณในเชิง

วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษาและประเมินตามสภาพจริง จากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้เรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๑ Introduction to New Media and 

Technology  

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และใหนักศึกษาอภิปราย

แลกเปลีย่น 

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๒ Trend of IT and New Media I : 

Power/Counterpower in the Global 

Network society 

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณศีึกษา   

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๓ Trend of IT and New Media II : 

Communication Revolution in the 

Global Digital Age 

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และใหผูเรียนอภิปราย

ยกตัวอยางประกอบ  อภิปรายจาก

กรณีศึกษา   

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๔ Trend of IT and New Media III : 

Network Power  

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณศีึกษา   

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๕ Impact on Human Communication I 

: Power and Social Transformations 

 บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณศีึกษา   

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๖ Impact on Human Communication 

II : Digital Divide, Divisions and 

Surveillance  

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณศีึกษา   

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๗ Impact on Culture and Society I : 

Social Movements 

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation ใหผูเรียนอภิปราย

ยกตัวอยางประกอบ 

 

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๘ Impact on Culture and Society II : 

Analysis of Website & Online Social 

Media 

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณศีึกษา  ใหผูเรยีน

อภิปรายยกตัวอยางประกอบ 

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๙ Impact on People and National 

Security  Case of Cyberwar 

 บรรยาย โดยใช  Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณีศึกษา  ใหผู เรียน

อภิปรายยกตัวอยางประกอบ 

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๑๐ Ubiquitous Network and society ๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณศีึกษา  ใหผูเรยีน

อภิปรายยกตัวอยางประกอบ 

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๑๑ Mobility and Postmodern  บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณศีึกษา  ใหผูเรยีน

อภิปรายยกตัวอยางประกอบ 

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๑๒-๑๔ Current Issue in Thailand & Abroad ๔ ยกตัวอยางประกอบ  อภิปรายจาก

กรณีศึกษา  ใหผูเรียนอภิปรายยกตัวอยาง

ประกอบ 

ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

และทีมผูสอน 

๑๕ การสอบปลายภาค 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหทีป่ระเมิน 
สัดสวน 

ของการประเมินผล 

๑.๑.๑, ๑.๑.๒, 

๑.๑.๓ ๑.๑.๔, 

๑.๑.๕, ๔.๑.๒, 

๔.๑.๓  

 
 

๑. จิตพิสัย                                                   (การ

เขาช้ันเรียน / มารยาท / การแตงกาย)    

    

       

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

๑๐ 

 

 

๒.๑.๑, ๒.๑.๒, 

๒.๑.๓, ๒.๑.๔, 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒, 

๓.๑.๔ 

 

๒. แบบฝกหัดตามบทเรียน                             

(กิจกรรม /งานในช้ันเรยีน)   

 

๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ ๒๐ 

 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒, 

๓.๑.๓, ๓.๑.๔ 

๔.๑.๑, ๔.๑.๒, 

๓. รายงานและสอบ                                                 ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 

๑๕ 

๔๐ 
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๔.๑.๓, ๕.๑.๑, 

๕.๑.๒, ๕.๑.๔ 

 

๒.๑.๒, ๒.๑.๔, 

๓.๑.๓, ๕.๑.๑ 

๔. การสอบปลายภาค     ๑๗ ๓๐ 

 

 รวมตลอดภาคการศึกษา   ๑๐๐ 

 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
๑)  Castells M. Communication Power. UK: Oxford University Press. (2014) 

 ๒)  Greweal, D.S. Network Power: The Social Dynamics of Globalization. USA: Yale University Press. 

(2012) 

 ๓)  Bauerlein, M. (ed.) The Digital Divide. UK: Penguin Group. (2011) 

 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
๑)  Han, S. Web2.0. UK: Routledge. 2011. 

      ๒)  Hirst, M. News 2.0: Can Journalism Survive the. Internet? Australia: Allen & Unwin. (2011) 

๓)  กาญจนา แกวเทพและนิคม ชัยขุนพล. คูมือสื่อใหมศึกษา. กรุงเทพฯ: สกว. 2555 

๔)  รอฮีม ปรามาสและพนูลาภ อุทัยเลิศอรุณ (แปล). Thomas L.Friedman. ใครวาโลกกลม. กรุงเทพฯ  วีเลิรน. 2555 

   

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
๑)  ขอมูลออนไลน 

โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

 http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php   

 ProQuest Database Online  http://search.proquest.com Public Relations Online  
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หมวดที๗่ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมพิจารณาแนวทางการวัดผล การประเมิน และขอสอบ 
 ๑.๒ อธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงความสําคัญของการปรับปรุงรายวิชา และบทบาทของนักศึกษาในการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาในฐานะผูมสีวนไดสวนเสียของการบริหารหลักสูตร 
 ๑.๓ การสงเสริมใหเกิดการประเมินศักยภาพกอนและหลังเรียนโดยตัวนักศึกษาเอง 
 ๑.๔ การสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับประสิทธิผลของรายวิชาระหวางผูเรียนและผูสอนระหวางภาคเรียน 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

      ๒.๑ การประเมินโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนหลกั เชน การพิจารณาจากพฤติกรรมและการมีสวนรวมของนักศึกษา 

    ๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผูสอน เชน การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอนที่กําหนด การพิจารณาจาก
บรรยากาศการเรียนการสอน 
    ๒.๓ การเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
    ๒.๔ พิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา 
๓. การปรับปรุงการสอน 

    ๓.๑ ประมวลขอมูลจากการประเมินการสอนในขอ ๒ เพื่อสรุปจุดดอย จุดเดน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอไปปรับปรุงการสอน 

    ๓.๒ การทําวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน 

    ๓.๓ แสวงหาและปรับปรุงเทคนิคการสอน สื่อสารสอน และสรางบรรยากาศการเรียนการสอน 

    ๓.๔ การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

     ๔.๑ พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    ๔.๒ พิจารณาความสอดคลองระหวางผลการเรียนกับคุณภาพของงานกลุม และงานเดี่ยวทีม่อบหมายใหนักศึกษาทําตลอดภาค

เรียน 

    ๔.๓ ประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การวัดผล และการ

ประเมินผลการเรียน กับคําอธิบายรายวชิา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    ๔.๔ รวมมือกับผูสอนในรายวิชาลาํดบัถัดไปในการประเมินผลการเรียนรายวิชากอนหนา 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

     ๕.๑ พิจารณาจากการประเมินในขอ ๑-๔ มา เพื่อสรุปประเด็นที่ตอปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมใหมีมาตรฐานยิ่งข้ึน 

     ๔.๒ ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ 

     ๔.๓ วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดําเนินการ นําไปใช และประเมินอยางสม่ําเสมอ 

     ๔.๔ การนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรวมกันพิจารณา 
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มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชาหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

 

5 วิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

รหัสวิชา  DCA8602 

ชื่อรายวิชา  

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับดุษฎีบัณฑิต 

(Information Technology for Doctoral 

Students) 
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