เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
EBT606 สถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network Computing and Internet Architectures
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
รศ.ดร.วิเชียร ชุตมิ าสกุล
ประธานหลักสูตร
ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2552
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์การใช้งาน อินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของสถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขององค์กร เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี ุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐาน เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านปญั ญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ใน
สถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
เนื้อหาจะมีการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้มคี วามก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
หลัก การ ความส าคัญ องค์ป ระกอบของสถาป ตั ยกรรมอิ น เทอร์ เ น็ ต และเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์
ภาระหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องในสถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล แหล่งที่มา
ของสถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ ต และเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ประโยชน์ ของระบบอินทราเน็ ตเชิงธุ รกิจ ความ
เกี่ย วข้อ งของสถาป ตั ยกรรมอิน เทอร์เ น็ ต และเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ใ นการใช้ ชีว ิต ประจ าวัน และธุ ร กิจ
องค์ประกอบระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีท่ใี ช้ในการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและ
ขัน้ ตอนการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณ จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งาน
สถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ต่อบุคคลและสังคม การป้องกันอันตราย หรือ
ภัยจากการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเสริมตามความต้อง
การของนักศึกษาเฉพาะ
ราย
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การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
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3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะ
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางปญั ญา มีความซื่อสัตย์ใน
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ ลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่า และ ศักดิ ์ศรีของ ความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อ มยกตัว อย่ า งกรณี ศึก ษาเกี่ย วกับ ประเด็น ทางจริย ธรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การใช้
เทคโนโลยีส่อื สารเช่น การใช้โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตและในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการทา
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ และการป้องกันตนเอง
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
- บทบาทสมมติ
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
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- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
มีความรูใ้ นหลักการ ความสาคัญ องค์ประกอบของ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาระหน้าที่
ของผู้เ กี่ย วข้อ งในเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ ประเภทข้อ มูล ที่แ ลกเปลี่ย นบนอิน เทอร์เ น็ ต และในเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ในเลเยอร์ต่าง ๆ บนเครือข่าย LAN เครือข่ายไร้สาย เครือข่าย Backbone และ เครือข่าย
MAN/WAN ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการ และ ขัน้ ตอน การออกแบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์เครือข่าย และผูด้ ูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ จริยธรรมของผูเ้ กี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งาน อินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต่อบุคคลและสังคม การป้องกันอันตราย หรือภัยต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.2 วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุป นาเสนอและตอบคาถาม การศึกษาโดยใช้ปญั หา และ
โครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ในการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ในปจั จุบนั
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- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ สถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กับ การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการใช้ความรูด้ า้ น สถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาชีน้ าและ
แสดงประเด็น ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้าของเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนาตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ สถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทัก ษะในการสื่อ สารทัง้ การพู ด การฟ งั การแปล การเขีย น โดยการท ารายงาน และ
นาเสนอในชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
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5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รป
ู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
Introduction

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

3

บรรยาย

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์
ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

2

Data Link Layer

3

บรรยาย อภิ ปราย จาก
ปัญหาโครงงาน

3

Physical layer

3

4

Application Layer

3

5

Network and Transport Layers

3

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์
บรรยาย ศึกษาจาก
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์
ยกตัวอย่างประกอบ
บรรยาย
ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์
ศึกษากรณี ศึกษา อภิ ปราย
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
บรรยาย
ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

6

Local Area Networks

3

บรรยาย อภิ ปราย จาก
ปัญหาโครงงาน

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

7

Wireless local Area Networks

3

บรรยาย อภิ ปราย จาก
ปัญหาโครงงาน

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
8
19 December, 2009
Mid-Term Exam (Saturday 12.00
a.m. - 2.30 p .m.)
9
Backbone Network

เอกสารหมายเลข มคอ.3
จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

3

บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

3

บรรยาย

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

11

Metropolitan and Wide Area
Networks
The Internet

3

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

12

Network Security

3

13

Network Design

3

บรรยาย อภิ ปราย จาก
ปัญหาโครงงาน
บรรยาย อภิ ปราย จาก
ระบบงานตัวอย่าง ใน
ปัจจุบนั ที่ผสู้ อนได้
ประสบการณ์มา
บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา

14

Network Management

3

บรรยาย

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

15

IP Telephony / SIP

3

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

16
17

Presentation Term Project
20 February, 2010

3
3

บรรยาย วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา อภิ ปราย จาก
ระบบงานตัวอย่าง ใน
ปัจจุบนั ที่ผสู้ อนได้
ประสบการณ์มา
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา

10

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์
ดร.ณรงค์ฤทธ์ วราภรณ์

Final Exam (Saturday 12.00
a.m. - 2.30 p .m.)

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู้*

วิ ธีการประเมิ น
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สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
7
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1

2

1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2
1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2, 4.14.6,5.3-5.4
1.1-1.7,
3.1

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย

8
17

35%
40%

25 %
ตลอดภาคการศึกษา

การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม การเสนอความคิดเห็น
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตาราหลัก
“Fundamental of Business Data communications”, 10th Edition Jerry FitzGerald and Alan Dennis,
2010

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
“Featuring the Internet” 3rd Edition, Addison Wesley, 2004.
James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach

3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
บทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ American Computing Machine(ACM) ที่ www.acm.org
บทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ Electronics and Electrical Engineering (IEEE) ที่
www.ieeeexpore.org

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูส้ อนวิชาอื่น
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจย
ั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวัง
จากการเรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจ ารณาจากผลการศึก ษาด้ว ยตนเองของนักศึกษา และผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื
หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีก ารตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ข อง
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุ ก 3 ปี หรือ ตามข้อ เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมมุ มอง ในเรือ่ งการประยุกต์ ความรูน้ ้ี
กับปญั หาทีม่ าจากงานวิจยั ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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