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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
EBT606  สถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
             Network Computing and Internet Architectures 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ (3-0-9) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
รศ.ดร.วเิชยีร      ชุตมิาสกุล           ประธานหลกัสตูร 
ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์    วราภรณ์             อาจารยผ์ูส้อน   

 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่2 / 2552 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
ไมม่ ี
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพื้นฐาน องคป์ระกอบ ประโยชน์การใชง้าน อนิเทอรเ์น็ต
และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ผลกระทบของสถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและการออกแบบ เครอืข่ายคอมพวิเตอร์
ขององคก์ร เป็นนกัเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นปญัญาในการน าความรู ้ความเขา้ใจ ใน 
สถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เพื่อเป็นพื้นฐานการเรยีนในวชิาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ 
เนื้อหาจะมกีารปรบัปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและเปลี่ยนแปลงตวัอย่างอ้างองิ ให้สอดคลอ้งกบั
แนวโน้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ดม้คีวามกา้วหน้าไปตามยคุสมยั 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการ ความส าคัญ องค์ประกอบของสถาปตัยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
ภาระหน้าที่ของผูเ้กี่ยวขอ้งในสถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ประเภทขอ้มลู แหล่งที่มา
ของสถาปตัยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความ
เกี่ยวข้องของสถาปตัยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการใช้ชีวิตประจ าวันและธุรกิจ 
องค์ประกอบระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์  เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจดัการเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ หลกัการและ
ขัน้ตอนการออกแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ จรรยาบรรณ จรยิธรรมของผู้เกี่ยวขอ้ง ผลกระทบของการใช้งาน
สถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอรข์ององคก์ร ต่อบุคคลและสงัคม การป้องกนัอนัตราย หรอื
ภยัจากการใชง้านระบบอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความตอ้ง 
การของนกัศกึษาเฉพาะ 
ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน 
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวปไซดค์ณะ  
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองข้อมูลส่วนบุคคล 
การไม่เปิดเผยขอ้มูล การไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างซอฟต์แวร ์และไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างปญัญา มคีวามซื่อสตัยใ์น
การใช้งานระบบอนิเทอรเ์น็ตและออกแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์อย่างมคีุณภาพ โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตาม
คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
- มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมี และสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้ และ ล าดบั

ความส าคญั 
- เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่า และ ศกัดิศ์รขีอง ความเป็น

มนุษย ์
- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม  
- สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใช้ ระบบอนิเทอรเ์น็ต และ เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ต่อบุคคล

องคก์รและสงัคม 
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 
เทคโนโลยสีื่อสารเช่น การใช้โปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ตและในเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ เพื่อการท า
ธุรกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยมวีตัถุประสงคไ์มสุ่จรติ หรอืจากมจิฉาชพี และการป้องกนัตนเอง  

- อภปิรายกลุ่ม 
- ก าหนดใหน้กัศกึษาหาตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
- บทบาทสมมต ิ

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
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- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

มคีวามรูใ้นหลกัการ ความส าคญั องคป์ระกอบของ อนิเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ภาระหน้าที่
ของผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูลที่แลกเปลี่ยนบนอินเทอร์เน็ต และในเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ ในเลเยอร์ต่าง ๆ บนเครอืข่าย LAN เครอืข่ายไร้สาย เครอืข่าย Backbone และ เครอืข่าย 
MAN/WAN ความปลอดภยัของอนิเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์หลกัการ และ ขัน้ตอน การออกแบบ
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์การบรหิารจดัการอุปกรณ์ ซอฟต์แวรเ์ครอืข่าย และผูดู้แล ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
ในระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ จรรยาบรรณ จรยิธรรมของผูเ้กี่ยวขอ้ง ผลกระทบของการใชง้าน อนิเทอรเ์น็ต
และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ต่อบุคคลและสงัคม การป้องกนัอนัตราย หรอืภยัต่าง ๆ จากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศกึษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุป น าเสนอและตอบค าถาม การศึกษาโดยใช้ปญัหา และ
โครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี
- น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคดิอย่างมกีารคดิอย่างเป็นระบบ มกีารวเิคราะห ์เพื่อการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการใช ้อนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์อยา่งสรา้งสรรค ์

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานพเิศษ และน าเสนอผลการศกึษา 
- อภปิรายกลุ่ม 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา ในการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นปจัจุบนั 
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- การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ

3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในการ
ประยกุต ์สถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์กบั การท าธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

- พฒันาทกัษะในการใชค้วามรูด้า้น สถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์มาชีน้ าและ 
แสดงประเดน็ ระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
4.2 วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้ความกา้วล ้าของเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต และ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ การน าตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน ธุรกจิ หรอื อ่านบทความ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั สถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

- การน าเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
- รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

- ทกัษะการคดิค านวณ เชงิตวัเลข 
- พฒันาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟงั การแปล  การเขยีน โดยการท ารายงาน และ

น าเสนอในชัน้เรยีน 
- พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล ์ 
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
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5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

- น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Introduction 3 บรรยาย   ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

2 
 

Data Link Layer 3 บรรยาย  อภิปราย จาก
ปัญหาโครงงาน 

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

3 
 

Physical layer 3 บรรยาย  ศึกษาจาก
อปุกรณ์ ฮารด์แวร ์
ยกตวัอยา่งประกอบ  

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

4 
 

Application Layer 3 บรรยาย   
ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย 
ตวัอยา่งซอฟตแ์วร ์ใน
เครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

5 
 

Network and Transport Layers 3 บรรยาย   ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

6 
 

Local Area Networks 3 บรรยาย  อภิปราย จาก
ปัญหาโครงงาน 

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

7 
 

Wireless local Area Networks 3 บรรยาย  อภิปราย จาก
ปัญหาโครงงาน 

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

8 19  December, 2009 
Mid-Term Exam  (Saturday  12.00 
a.m. - 2.30 p .m.) 

3  ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

9 
 

Backbone Network 3 บรรยาย วเิคราะห์
กรณีศกึษา  

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

10 Metropolitan and Wide Area 
Networks 

3 บรรยาย   ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

11 The Internet 3 บรรยาย  อภิปราย จาก
ปัญหาโครงงาน 

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

12 Network Security 3 บรรยาย  อภิปราย จาก
ระบบงานตวัอย่าง ใน
ปัจจบุนัท่ีผูส้อนได้ 
ประสบการณ์มา 

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

13 
 

Network Design 3 บรรยาย  วเิคราะห์
กรณีศกึษา 

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

14 
 

Network Management 3 บรรยาย   ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

15 
 

IP Telephony / SIP 3 บรรยาย  วเิคราะห์
กรณีศกึษา อภิปราย จาก
ระบบงานตวัอย่าง ใน
ปัจจบุนัท่ีผูส้อนได้ 
ประสบการณ์มา 

ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

16 Presentation Term Project 3 วเิคราะหก์รณีศกึษา  ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

17 20  February, 2010 
Final  Exam  (Saturday  12.00 

a.m. - 2.30 p .m.) 

3  ดร.ณรงคฤ์ทธ ์ วราภรณ์ 

 

 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ท่ี  

ผลการ
เรียนรู้*  

วิธีการประเมิน  
 

สปัดาหท่ี์ประเมิน  
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                            8 
 

    

1 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 
3.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

 
8 
17 
 

 
35% 
40% 

 

2 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 
3.2, 4.1-

4.6,5.3-5.4 
1.1-1.7, 

3.1 

วเิคราะหก์รณศีกึษา คน้ควา้ การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  
 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  การเสนอความคิดเห็น 

ตลอดภาคการศกึษา 

 
 

25 % 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
“Fundamental of Business Data communications”, 10

th
 Edition Jerry FitzGerald and Alan Dennis, 

2010 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั  

“Featuring the Internet” 3
rd

 Edition, Addison Wesley, 2004. 

James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach 
3.เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 บทความวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ American Computing Machine(ACM) ที ่www.acm.org 

บทความวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ Electronics and Electrical Engineering (IEEE) ที ่
www.ieeeexpore.org 

 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิ

และความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

http://www.acm.org/
http://www.ieeeexpore.org/
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2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูส้อนวชิาอื่น 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงั

จากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึ
พิจารณาจากผลการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา และผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น 
หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

- มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศกึษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารให้คะแนนสอบ และการใหค้ะแนน
พฤตกิรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนการ

ปรบัปรงุการสอน และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
- ปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรอืตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมอง ในเรือ่งการประยุกต์ ความรูน้ี้

กบัปญัหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 


