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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
INT674 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยส ำหรับองค์กรขนำดใหญ่ 

     Enterprise Networking Workshop 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกิต (2-1-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิทยำศำสตรมบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อำจำรย์กิตติพงศ์  วะระทรัพย์  อำจำรย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 / 2555 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 INT652 Internet Engineering   
INT673 Office Networking Workshop 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
20 ตุลำคม 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นฐำนในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยส ำหรับองค์กรขนำดใหญ่ 
และสำมำรถออกแบบเครือข่ำย พร้อมทั้งตั้งค่ำอุปกรณ์เครือข่ำย เช่น อุปกรณ์สลับสัญญำณ (Switch) อุปกรณ์
ค้นหำเส้นทำง (Router) ให้สำมำรถท ำงำนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดให้ได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้เนื้อหำมีควำมทันสมัย สอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมำกขึ้น 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

กำรตั้งค่ำอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ำยหนำดใหญ่ เทคนิคกำรค้นหำเส้นทำงบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
โปรแกรม สภำพแวดล้อมของระบบปฏิบัติกำร เชื่อมต่อระหว่ำงเครือข่ำย ระบบปฏิบัติกำร เชื่อมต่อระหว่ำง
เครือข่ำย กำรเชื่อมต่อแบบอนุกรมของอุปกรณ์ค้นหำเส้นทำง รูปแบบของกำรค้นหำเส้นทำง กำรเชื่อมต่อ
ระหว่ำงเครือข่ำยโดยตรง กำรพิสูจน์กำรเชื่อมต่อ บนอุปกรณ์ค้นหำเส้นทำง กำรก ำหนดเส้นทำงกำรเชื่อมต่อ
แบบคงที่ กำรก ำหนดเส้นทำงกำรเชื่อมต่อแบบเคลื่อนที่ เทคโนโลยีของระบบกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครือข่ำย
ระยะไกล โครงข่ำยบริกำรกำรสื่อสำรร่วมระบบดิจิทัล กำรล่ำช้ำของ เฟรม กำรค้นหำเส้นทำงรูปแบบเส้นทำง
เปิดที่สั้นสุด กำรก ำหนดกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรรับประกันคุณภำพกำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  30 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ
เฉพำะรำย   

ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ 

มีเวลำในกำรค้นคว้ำ 
ศึกษำด้วยตนเอง และฝึก
ปฏิบัติ อย่ำงน้อย 90 
ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำ ประกำศเวลำให้ค ำปรึกษำผ่ำนเวปไซด์คณะ  
- อำจำรย์จัดเวลำให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  (เฉพำะ
รำยที่ต้องกำร) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยำบรรณวิชำชีพ เคำรพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่
ละเมิดควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ไม่ดักจับ ดักฟัง ดักอ่ำน ข้อมูล ภำพ หรือเสียง ของบุคคลอื่นโดยเจ้ำตัว
ไม่ได้อนุญำติ มีควำมซื่อสัตย์ในกำรท ำงำน ในกำรปฏิบัติงำนเป็นกลุ่ม โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตำมคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้ 

- ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งและล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
- เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็น

มนุษย ์
- เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม  
- สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
- มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำเกี่ยวกับประเด็นทำงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ งำน
เครือข่ำย เช่น กำรใช้เครื่องทำงเครือข่ำยในทำงที่ไม่ถูกต้อง  

- อภิปรำยกลุ่ม 
- ก ำหนดให้นักศึกษำหำตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้อง 

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมขอบเขตที่ให้และตรงเวลำ 
- มีกำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ได้น ำมำท ำรำยงำน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
- ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
- ประเมินผลกำรน ำเสนอรำยงำนท่ีมอบหมำย 

 

2. ความรู้  
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2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

ควำมรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหำของวิชำ ซึ่งได้แก่ควำมเข้ำใจในหลักกำรพื้นฐำนของระบบเครือข่ำยส ำหรับ
องค์กรขนำดใหญ่ มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบระบบเครือข่ำย สำมำรถตั้งค่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ท ำงำนภำยใต้
เงื่อนไขท่ีก ำหนด และสำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้ รวมท้ังควำมรู้จำกประสบกำรณ์ของผู้สอนด้ำนกำรวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับบทเรียน และแสดงให้เห็นถึงกำรน ำเอำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับงำนจริง 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยำย อภิปรำย กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอรำยงำน  กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ และมอบหมำยให้
ค้นคว้ำหำบทควำม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ำมำสรุปและน ำเสนอ กำรศึกษำโดยใช้ปัญหำ และกรณีศึกษำที่
ผู้เรียนเคยพบมำ ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 

น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนงำนวิจัย/งำนบริกำรวิชำกำร มำถ่ำยทอดให้กับนักศึกษำ เพื่อให้
นักศึกษำได้มีองค์ควำมรู้ และเห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเนื้อหำที่เรียนกับกำรท ำงำนจริง ตลอดจนได้แนวทำง
ในกำรน ำควำมรู้จำกกำรเรียนไปประยุกต์ใช้กับงำนจริงอีกด้วย 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่เน้นกำรวัดหลักกำร ทฤษฎี และทักษะท่ีได้
จำกกำรฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง 

- สอบปฏิบัติ โดยกำรตั้งค่ำอุปกรณ์จริง ให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด 
- น ำเสนอสรุปกำรอ่ำนจำกกำรค้นคว้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวิเครำะห์ เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในขณะที่
ปฏิบัติงำนจริง รวมถึงกำรสรุปแนวทำงกำรปฏิบัติงำน จำกประสบกำรณ์ที่ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำเดิม
ขึ้น 

3.2 วิธีการสอน 

- บรรยำย ยกตัวอย่ำงจำกประสบกำรณ์ของผู้สอนน 
- กำรมอบหมำยให้ผู้เรียนศึกษำกรณีศึกษำที่สนใจ และน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ ในกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในปัจจุบัน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลำงภำค ปลำยภำค และสอบปฏิบัติ โดยเน้นข้อสอบที่มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ หรือวิเครำะห์
แนวคิดในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

- พัฒนำทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน 
- พัฒนำควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมในกำรท ำงำนเป็นทีม 
- พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีควำมรับผิดชอบในงำนที่มอบหมำยให้ครบถ้วนตำมก ำหนดเวลำ 
4.2 วิธีการสอน 

- ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เพื่อตั้งค่ำอุปกรณ์ให้สำมำรถท ำงำนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดได้ 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
- มอบหมำยงำนรำยกลุ่ม เพื่อศึกษำค้นคว้ำเนื้อหำที่สนใจ แล้วน ำเสนอ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- รำยงำนท่ีน ำเสนอ  พฤติกรรมกำรท ำงำนเป็นทีม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

- ทักษะกำรคิดค ำนวณเลขฐำนต่ำงๆ เช่นฐำน 2, ฐำน 8, ฐำน 10 และฐำน 16 กำรค ำนวณค่ำ IP 
address และพำรำมิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

- พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง กำรแปล  กำรเขียน โดยกำรท ำรำยงำน และ
น ำเสนอในช้ันเรียน 

- พัฒนำทักษะในกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกรณีศึกษำ 
- พัฒนำทักษะในกำรสืบค้น ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต  
- ทักษะในกำรน ำเสนอรำยงำนโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมำยงำนให้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำก website สื่อกำรสอน e-learning และท ำรำยงำน  
- น ำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมำะสม  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- กำรจัดท ำรำยงำน และน ำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยและวิธีกำรอภิปรำย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

- Introduction to WAN 

technologies for enterprise 

(1) 

4 บรรยำย ฝึกปฏบิัติจำก
อุปกรณ์จริง 

อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

2 
 

- Introduction to WAN 

technologies for enterprise 

(2) 

4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก
อุปกรณ์จริง 

อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

3 
 

- Routing Information 

Protocol on Router 
4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก

อุปกรณ์จริง 
อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

4 
 

- Routing Information 

Protocol on L3-Switch 
4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก

อุปกรณ์จริง 
อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

5 
 

- Open Shortest Path First 

Protocol - Single area 
4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก

อุปกรณ์จริง 
อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

6 
 

- Open Shortest Path First 

Protocol - Multiple area 
4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก

อุปกรณ์จริง 
อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

7 
 

- Advance routing protocols 4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก
อุปกรณ์จริง 

อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

8 สอบกลำงภำค  
 

   

9 
 

- Exterior Gateway Protocol 4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก
อุปกรณ์จริง 

อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

10 
 

- Introduction to IPv6 4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก
อุปกรณ์จริง 

อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

11 
 

- IPv6 transition 4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก
อุปกรณ์จริง 

อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

12 
 

- Access Control Lists on 

router 
4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก

อุปกรณ์จริง 
อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

13 
 

- Access Control Lists on 

L3-Switch 
4 บรรยำย  ฝึกปฏิบัติจำก

อุปกรณ์จริง 
อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

14 - Managing traffic and 

controlling congestion for 
4 บรรยำย  ศึกษำกรณีศึกษำ อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 enterprise network อภิปรำยจำกกรณีศึกษำ 
15 
 

- Presentation and 

Discussion Section 
4 น ำเสนอกรณีศึกษำ และ

อภิปรำยประสบกำรณ์ท่ี
ผ่ำนมำในกำรเป็นที่ปรึกษำ 
และท ำงำนวจิัยของ
อำจำรย์ ตลอจนกำรฝึก
ปฏิบัติท่ีผ่ำนมำของ
นักศึกษำ 

อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

16 - Reviews 

- Practices examination 
4 ทบทวน ทดสอบและวัดผล

กำรฝึกปฏิบัติ 
อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์   

17 สอบปลำยภำค 
 

   

 

 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 – 1.3 - สังเกตพฤติกรรม 
- การท างานกลุ่ม 
- การท ารายงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

- 

2 2.1 – 2.3 - การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การสอบย่อย 
- การสอบปฏิบัติ 

8 
17 
ตลอดภาคเรียน 
16 

30% 
30% 
10% 
15% 

3 3.1 – 3.3 - การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การสอบย่อย 
- การสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงาน 

8 
17 
ตลอดภาคเรียน 
16 
15 

30% 
30% 
10% 
15% 
15% 
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4 4.1 – 4.3 - การเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
- การท างานกลุ่ม 

ตลอดภาคเรียน - 

5 5.1 – 5.3 - การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การสอบย่อย 
- การสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอผลงาน 

8 
17 
ตลอดภาคเรียน 
16 
15 

30% 
30% 
10% 
15% 
15% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

เอกสารและต าราหลัก 
             - Accessing the WAN CCNA Exploration Companion Guide 

- Routing Protocols and Concepts CCNA Exploration Companion Guide 
1. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- หนังสือ Cisco IOS Cookbook 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- http://www.3com.com  
-  http://www.cisco.com  
-  http://learning.sit.kmutt.ac.th  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จัดท ำโดยนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมในกำรน ำแนวคิดและ

ควำมเห็นจำกนักศึกษำได้ดังนี้ 
- กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน 
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลกำรสอบ 
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้ 
- แบบประเมินผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดย 

http://www.3com.com/
http://www.cisco.com/
http://learning.sit.kmutt.ac.th/
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-  จัดท ำสื่อกำรสอนแบบใหม่ๆ ที่ช่วยให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ 
- พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่ำงอำจำรย์ผู้สอนด้วยกัน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร

เรียนรู้ในวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำร
ทดสอบย่อย และหลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้โดยมีกำรตั้ง
คณะกรรมกำร ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีกำรให้คะแนนสอบ 
และผลกำรสอบของนักศึกษำ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน 
และรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้ 

- ปรับปรุงรำยวิชำทุก 3 ปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4 
- ปรับปรุงข้อสอบ วิธีกำรประเมินผล ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อ 4 

 


