สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หน้ า
ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
. ทีเรี ยน
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเรี ยน
9. วันทีจัดทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง. ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิPของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป

1. รหัสและชือรายวิชา
RSMMST9 กฎหมายและจริ ยธรรมทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Computer Law and Ethics)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (L-T-`)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ.นิตณา วิเศษชัยนุสรณ์ และ อาจารย์นิพฒ
ั น์ มานะกิจภิญโญ
5. ภาคการศึกษา/ชัน9 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที S / ชันปี
. ที 2556
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรี ยนรางนํ'า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง9 ล่ าสุด
LT กันยายน พ.ศ.2554
หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือให้ ผ้ เู รี ยน รู้ วิถีทางดําเนินชีวิตทังในส่
. วนตัวและสังคมทีถูกต้ อง มีจิตสํานึกทีดี นําแนวปฏิบตั ิด้าน
คุณธรรม และจริ ยธรรมไปประยุกต์ใช้ เพือการปฏิบตั ิงานในอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้
ด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ประกอบอาชีพและให้ คําแนะนําแก่ผ้ ใู ช้ งานได้ อธิบายสาระสําคัญ
ด้ านพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎกระทรวง ระเบียบ/คําสังทีเกียวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
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I. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพือให้ นําความรู้ มาประยุกต์ใช้ กบั การประกอบอาชีพงาน เนืองจากปั จจุบนั สังคมต้ องการคนทํางานที
มีคณ
ุ สมบัติทงความรู
ั.
้ คกู่ บั ความมีจริ ยธรรม ปั จจุบนั มีการออกกฎหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายฉบับ
นักศึกษาจําเป็ นต้ องรู้ และถือปฏิบตั ิ
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายและจริ ยธรรมทีเกียวข้ องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
แลกเปลียนและการพาณิชย์ การใช้ คอมพิวเตอร์ ในทางทีผิด ความเป็ นส่วนตัว ความเสียงในระบบคอมพิวเตอร์
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลกระทบทีเกิดจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 30 ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มตามความ
จําเป็ นของนักศึกษา
เฉพาะรายโดยพิจารณา
จากผลการประเมิน
สัมฤทธิPผลการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษาหลังการสอบ
ระหว่างภาคเรี ยน หรื อ
จากงานทีมอบหมาย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิงาน 30 ชัวโมง การศึกษาด้ วยตนเอง 6
ต่อภาคการศึกษา
ชัวโมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทอาจารย์
ี
ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 30 นาที ต่อสัปดาห์
- นักศึกษา ปรึกษาได้ ทกุ เวลาโดยใช้ Email
หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
พัฒนา และส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ ตระหนักถึงความสําคัญในหน้ าที มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ละเมิดลิขสิทธิPทางซอฟต์แวร์ และลิขสิทธิPอนื ๆ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม

R

มคอ. L
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตัว มีความเสียสละ อดทน อดกลัน. มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม
สามารถทํางานเป็ นทีม แก้ ไขข้ อขัดแย้ งได้ ระดับหนึง และรู้ จกั จัดลําดับความสําคัญของงาน
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้ อมทัง. ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาต่าง ๆ เช่นคดีละเมิดลิขสิทธิPโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อภิปราย
กลุม่ ย่อย มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นหาข้ อมูลจากหนังสือ ห้ องสมุด รวมทังจากอิ
.
นเตอร์ เน็ตมาอภิปราย
ร่ วมกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
การอ้ างอิงในรายงาน พฤติกรรมในชันเรี
. ยน พฤติกรรมในการทํางานกลุม่ ความทันเวลาในการส่งงาน
การใส่ใจในงานทีมอบหมาย คุณภาพของงาน และคะแนนจากการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทต้ี องได้ รับ
ความรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีสําคัญ เช่น พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติวา่
ด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิP เป็ นต้ น
2.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าในหัวข้ อทีกําหนด ทํา
รายการ นํารายงานมาถ่ายทอดให้ เพือนฟั ง และร่ วมกันอภิปราย
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค และปลายภาค สังเกตจากการอภิปราย การนําเสนองาน การร่ วมในกิจกรรม การทํา
แบบฝึ กหัดในใบงาน รายงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญา
สามารถสืบค้ น รวบรวมข้ อมูลมาใช้ ในการศึกษาได้ เข้ าใจและสรุปประเด็นสําคัญทีต้ องการได้ มี
ความสามารถในการแก้ ไขหรื อจัดการปั ญหาเบื .องต้ นทีเกิดจากการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แก่ตนเองและผู้อืน
ได้
3.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยาย อภิปราย แสดงข้ อคิดเห็น จัดกิจกรรม มอบหมายงานให้ ค้นคว้ า นํารายงานมา
ถ่ายทอดให้ เพือนฟั ง และร่ วมกันอภิปราย
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค และปลายภาค สังเกตจากการอภิปราย การนําเสนองาน เนื .อหาของรายงาน การร่ วม
ในกิจกรรม และพฤติกรรมอืน ๆในชันเรี
. ยน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
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พัฒนาให้ มีภาวะเป็ นทังผู
. ้ นําและผู้ตาม รู้ จกั การทํางานเป็ นทีม การติดตามงาน การแบ่งงาน การ
วางแผนปฎิบตั ิงาน การจัดลําดับความสําคัญของงาน
4.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยาย อภิปราย มอบหมายงานกลุม่ ให้ ค้นคว้ า ทํารายการ นํารายงานมาถ่ายทอดให้ เพือน
ฟั ง ฝึ กให้ ร้ ู จกั การฟั ง และสรุปความรู้ ทีได้ รับ ฝึ กให้ ร้ ู จกั การแสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ประเมินจากรายงานที+นาํ เสนอ การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื+ องมือ และเทคโนโลยีที+เหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสื+ อสารทั'งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทํารายงานและนําเสนอในชั'นเรี ยน
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ ค้นคว้ าข้ อมูล เขียนรายงาน และนําเสนอหน้ าห้ องโดยใช้ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เป็ น
เครื องมือ
5.3 วิธีการประเมินผล
การใช้ สืออิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอผลงานและทํารายงาน การมีสว่ นร่ วมในการอภิปรายและวิธีการ
อภิปราย
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที
หัวข้ อ/รายละเอียด
จํานวน
ชัวโมง
S
-แนะนํารายละเอียดวิชา
3
-วิธีการเรี ยนและการวัดผล
ความรู้ เบื .องต้ นเกียวกับ
คุณธรรมและจริ ยธรรม
- ความหมาย
- ความสําคัญของคุณธรรม
และจริ ยธรรมกับอาชีพ
M
-จรรยาบรรณวิชาชีพด้ าน
L
ต่างๆ
-จริ ยธรรมทีเกียวข้ องกับ
ระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
- กิจกรรมในชันเรี
. ยน
L
-การใช้ คอมพิวเตอร์ ในทาง
L
ทีผิด
-ชนิดของอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
- การป้องกันอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
R
- ผลกระทบจากการใช้ อิน
L
เทอร์ และวิธีป้องกัน
- ผลกระทบจากเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
i
- ความเสียงในระบบ
L
คอมพิวเตอร์
- ความเสียงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- วิธีป้องกันความเสียง
`
นําเสนองาน
L

กิจกรรมการเรี ยน การ
ผู้สอน
สอน สือทีใช้ (ถ้ ามี)
บรรยาย อภิปราย
ผศ.นิตณา
อ.นิพฒ
ั น์

บรรยาย อภิปราย

ผศ.นิตณา
อ.นิพฒ
ั น์

-บรรยาย อภิปราย
-นําเสนองานทีมอบหมาย

ผศ.นิตณา
อ.นิพฒ
ั น์

- อาจารย์นําเสนอกรณีศกึ ษา ผศ.นิตณา
- นักศึกษาร่ วมกันอภิปรายถึง อ.นิพฒ
ั น์
กรณีดงั กล่าว
-บรรยาย อภิปราย

ผศ.นิตณา
อ.นิพฒ
ั น์

j
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7
k-l

สอบกลางภาค
-ประเภทความผิด
-กฎหมายทีเกียวกับ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
-พ.ร.บ.ลิขสิทธิP

ST

-พ.ร.บ.ว่าด้ วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
-ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์
-ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์
-พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทํา
ความผิดเกียวกับ
คอมพิวเตอร์
-การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

SS

SM
SL

SR
15

-การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์
-กม.คุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคล
-กิจกรรม
-พรบ.เครื องหมายการค้ า
-สรุ ปและอภิปรายกิจกรรม

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที
ผลการ
เรี ยนรู้
1
1.1 1.2 1.5 1.6
2.1 2.2 2.8
3.1-3.3
M
1.1-1.7 2.1 2.2
2.4-2.8 3.1-3.4
4.2-4.4

`

-บรรยาย อภิปราย
-นําเสนองานทีมอบหมาย

L

-บรรยาย อภิปราย
ผศ.นิตณา
- อาจารย์นําเสนอกรณีศกึ ษา อ.นิพฒ
ั น์
และคดีความ
- นักศึกษาร่ วมกันอภิปราย
-บรรยาย อภิปราย
ผศ.นิตณา
อ.นิพฒ
ั น์

L

ผศ.นิตณา
อ.นิพฒ
ั น์

L

-บรรยายและอภิปราย

ผศ.นิตณา
อ.นิพฒ
ั น์
ผศ.นิตณา
อ.นิพฒ
ั น์

L

-บรรยายและอภิปราย

L
L

-บรรยายและอภิปราย
-นักศึกษาร่ วมกันจัดกิจกรรม
-นักศึกษาร่ วมกันอภิปราย

ผศ.นิตณา
ผศ.นิตณา
กรรมการคุมสอบ
ของมหาวิทยาลัย

วิธีการประเมิน
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การทํางานกลุม่ และการ
นําเสนองานทีมอบหมาย
-รายงาน

สัปดาห์ ที
ประเมิน
7
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

k
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5.1 5.3 5.4

3

-ใบงาน
- การมีสว่ นร่ วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชันเรี
. ยน
1.1 1.6
-วิเคราะห์วิจารณ์ คดี
1.1 1.3 1.5 2.1 -การเข้ าชันเรี
. ยน
2.4
-ความตรงต่อเวลาในการส่ง
4.4 4.6
งานและนําเสนองาน

ตลอดภาค
การศึกษา

5%
5%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หนังสือกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา

http://www.google.co.th
http://www.lawyerthai.com/
http://www.peesirilaw.com/
http://www.ipthailand.go.th
หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี . ทีจัดทําโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี .
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ ดของหลักสูตร และของผู้สอน ซึงทีอาจารย์ผ้ สู อน และคณาจรรย์ในหลักสูตรได้
จัดทําเป็ นช่อง ทางการสือสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพือประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี .
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน

l
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หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้ อมูลเพิมเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี .
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี
. ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิRของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิPในรายหัวข้ อ ตามทีคาดหวังจากการเรี ยนรู้ ใน
วิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิPโดยรวมในวิชาได้ ดงั นี .
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืน หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ทีไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
.
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้ อสอบ
รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ วิธีการประเมินผล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิPประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพือให้ เกิดคุณภาพมากขึ .น ดังนี .
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิPตามข้ อ 4
- เปลียนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพือให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื องการประยุกต์ความรู้ นี .กับปั ญหา
ทีมาจากงานวิจยั ของอาจารย์
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