
1 

รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและรายชื่อวิชา 

 221110    เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ 

               Fundamental Information Technology in Business 

 

2. จำนวนหน่วยกิต 

 3 (2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีที ่1 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ช้ันปีที ่2 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ช้ันปีที ่1 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร ช้ันปีที ่2 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด ช้ันปีที ่1 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ช้ันปีที ่1 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา ดร.ปรัชญา นวนแก้ว  

 อาจารย์ผูส้อน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว กลุ่มที่สอน  1,2,3 

  นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ กลุ่มที่สอน  1,2,3 

  นางสาวนภา ราชตา กลุ่มที่สอน  1,2,3 

  ดร.ภาณุ พรหมมาลี กลุ่มที่สอน  1,2,3 

  ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค์ กลุ่มที่สอน  1,2,3 

  นางสาวสุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล กลุ่มที่สอน  1,2,3 

  ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ กลุ่มที่สอน  1,2,3 

  ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา กลุ่มที่สอน  1,2,3 



2 

  นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร กลุ่มที่สอน  1,2,3 

 อาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา ดร.ปรัชญา นวนแก้ว  

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

 ภาคการศกึษาที่   2     ปีการศกึษา   2563     ช้ันปีที ่  1 ,2 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

8. สถานที่เรยีน 

 8.1 หอ้ง   ICT1105, PKY 4 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 8.2 นอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)  ไม่มี 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 เพื่ อ ให้นิสิตสามารถอธิบาย  ความหมาย  องค์ประกอบ  บทบาท  ความสำคัญ ของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ  ระบบเครือข่าย 

และสามารถคำนวณเลขฐานสอง เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบหกได้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ 

และสามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ได้ นอกจากนั้นนิสิตสามารถใช้โปรแกรม เพื่อการใช้งาน 

ในสำนักงานได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Office เป็นต้น 

 

2. วันท่ีจัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 3.1 เพื่อให้นสิิตมคีวามรูค้วามเข้าใจพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  ได้แก่ โปรแกรมระบบ 

ปฏิบัติการ โปรแกรมสำนักงาน และโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ต 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 

 เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูลพื้นฐาน 

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ 

และโปรแกรมการนาเสนองานในงานธุรกิจ จรยิธรรมในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการธุรกิจ 

 

 Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation 

system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation 

program in business, etiquette in using computer system for operating business 

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัต ิ สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

30 30 ไม่มี ไม่มี 75 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษา 

และแนะนำทางวชิาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

 จำนวน   1   ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

     ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ  

 

2. ความรู้ 

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

     2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาสาขาวิชาที่ศึกษา  

     2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

     3.1.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

     3.1.2 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

     4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

     4.1.2 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     5.1.1 มีทักษะการใชเ้ครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

     5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 1.1 แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

1 - แนะนำรายวิชา และกระบวนการเรียนการสอน   

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(23/11/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

2 ระบบจำนวนและการปฏิบัติการกับตัวเลข 

(30/11/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

3 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

(7/12/2563 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

4 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 

(14/12/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ผศ.ดร.กฤติกา 

กันทวงค์ 

5 เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต 

(21/12/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ผศ.ดร.กฤติกา 

กันทวงค์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

6 เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย 

(28/12/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ 

7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

(4/1/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ธนภณ 

ถิรดาธนภัทรเดชา 

8 การรักษาความปลอดภัยและจรยิธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ 

(11/1/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ธนภณ 

ถิรดาธนภัทรเดชา 

9 สอบกลางภาค 

(20/1/2564) 

 

 

2 สอบกลางภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

10 ฮาร์ดแวร์ 

(25/1/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์สุพรรณ์ 

ทองเพชร 

11 ซอฟต์แวร์ 

(1/2/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

12 การจัดการทรัพยากรข้อมูล 

(8/2/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 

13 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

(15/2/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์นภา ราชตา 

14 E-Business  

(22/2/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์นภา ราชตา 

15 E-Commerce 

(1/3/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ภาณุ พรหมมาลี 

16 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 

(8/3/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์สุรินทร์ทิพ 

ศักดิ์ภูวดล 

17 สอบปลายภาค 

(19/3/2564) 

2 สอบปลายภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

18 สอบปลายภาค 

(19/3/2564) 

2 สอบปลายภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 
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 1.2 แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

1 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (1) Basic 

(25/11/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 

2 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (2) Basic 

(2/12/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 

3 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (3) Basic 

(9/12/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 

4 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (4) Basic 

(16/12/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 

5 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (5) Advance 

(23/12/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 

6 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (6) Advance 

(30/12/2563) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

7 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (7) Advance 

(6/1/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 

8 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (8) Advance 

(13/1/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ 

แซ่พู่ 

9 สอบกลางภาค 

(20/1/2564) 

 

 

2 สอบกลางภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

10 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Word (1) 

(27/1/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์สุพรรณ์ 

ทองเพชร 

11 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Word (2) 

(3/2/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์สุพรรณ์ 

ทองเพชร 

12 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Word (3) 

(10/2/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์สุพรรณ์ 

ทองเพชร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

13 การใชง้านโปรแกรม Microsoft Word (4) 

(17/2/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน อาจารย์สุพรรณ์ 

ทองเพชร 

14 การใชง้านโปรแกรม Microsoft PowerPoint (1) 

(24/2/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

15 การใชง้านโปรแกรม Microsoft PowerPoint (2) 

(3/3/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

16 การใชง้านโปรแกรม Microsoft PowerPoint (3) 

(10/3/2564) 

2 การบรรยาย 

การถาม-ตอบ 

และการค้นคว้าข้อมูล 

สไลด์ประกอบการสอน ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

17 สอบปลายภาค 

(19/3/2564) 

2 สอบปลายภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

18 สอบปลายภาค 

(19/3/2564) 

2 สอบปลายภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1 2.1, 2.7, 3.2, 

5.1, 5.4 

- กิจกรรมในช้ันเรยีน 

(คะแนนเก็บ)   

- สอบกลางภาค   

- สอบปลายภาค 

- ทุกคาบเรียน  

- สัปดาห์ที่ 9  

- สัปดาห์ที่ 17, 18 

- ร้อยละ 30  

- ร้อยละ 35  

- ร้อยละ 35 

2 1.1, 3.2 การค้นคว้าหาความรู้ 

การมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

และการเข้าช้ันเรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา - 

 

 เกณฑ์การตัดเกรด (ถ้ามี 

• ระดับผลการเรียน A ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 80 - 100 

• ระดับผลการเรียน B+ ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 75 - 79 

• ระดับผลการเรียน B ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 70 - 74 

• ระดับผลการเรียน C+ ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 65 - 69 

• ระดับผลการเรียน C ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 60 - 64 

• ระดับผลการเรียน D+ ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 55 - 59 

• ระดับผลการเรียน D ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 50 - 54 

• ระดับผลการเรียน F ผูเ้รียนได้รับคะแนนระหว่าง 0 - 49 

 

หมายเหตุ 

การพิจารณาผลการเรียน  / เกณฑ์การตัดเกรด สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

โดยใช้มติที่ประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการพิจารณาตัดเกรด 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

• Nielsen, J. J. (2016). Microsoft Official Academic Course Microsoft Excel 2016. 

Wiley & Microsoft. 

• Lemons, M. (2016). Microsoft Official Academic Course Microsoft PowerPoint 2016. 

Wiley & Microsoft. 

• Zacker, C. (2016). Microsoft Official Academic Course Microsoft Word 2016. 

Wiley & Microsoft. 

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 http://www.pratya.nuankaew.com/documents/221110-2/ 

 

3. เอกสารและข้อมูลสำคัญ (ถ้ามี) 

 - 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

• การประเมนิรายวิชาโดยนิสิต ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

• การประเมนิผู้สอนโดยนิสติ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

• การประเมนิการสอน ผ่านผลการเรียนของนสิิต 

• การประเมนิการสอน ผ่านการวิพากษ์ผลการเรียนนิสติ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

• การนำผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขในภาคเรียนต่อไป  

• การนำผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขในภาคเรียนต่อไป  
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

• ก ารท ว น ส อ บ ม าต รฐ าน ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ งนิ สิ ต ใน ราย วิ ช า  ด ำ เนิ น ก าร โด ย ส รุ ป 

ร้อยละของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละระดับ  และสรุปรายงานหลักสูตร 

และสาขาวิชา 

 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

• ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตามข้อกำหนด และข้อบังคับของหลักสูตร หรอืตามความเหมาะสม 

• ปรับ เปลี่ยนประเด็นหัวข้อการอภิปราย  และประเด็นที่นิสิตให้ความสนใจเป็นพิ เศษ 

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมประยุกต์ที่สอนให้มีความทันสมัย 

• ปรับเปลี่ยนผู้สอนให้มีความหลากหลาย เสนอให้มีอาจารย์ผู้ที่มีความเช่ียวชาญในหัวข้อต่างๆ 

ร่วมสอนในรายวิชา 

 


