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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELEC 3401
ชื่อวิชา เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม

รายวิชานี่เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
หลักสู ตรใหม่ / หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
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8
8
8
8
9
9
9
9
9
10

-1-

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสวิชา ELEC3401 ชื่อวิชา เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
Computer Network in Industry
2. จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ วิชยั จิตต์ประสงค์ ประธานหลักสู ตร
อาจารย์ สงกรานต์ สุ ขเกษม อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ …2…/ ชั้นปี ที่…4....
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารอนุสรณ์เกษตร 10ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 9 เดือน. มีนาคม พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นกั ศึกษาทราบถึงสถาปั ตยกรรมของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเปิ ดและปิ ดได้อย่าง
ถูกต้อง
1.2 เพื่อให้นกั ศึกษาทราบถึงสถาปัตยกรรมของมาตรฐานการสื่ อสารระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็ นสากล
1.3 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถอธิ บายรู ปแบบของระบบเครื อข่ายการสื่ อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แบบ
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
1.4 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถออกแบบ ตรวจสอบและประเมินราคาของระบบเครื อข่ายการสื่ อสารในงาน
อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
1.5 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจการทางานของระบบการรักษาความมัน่ คงของระบบเครื อข่ายขั้น
พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีการเตรี ยมความพร้อมด้านปั ญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ หลักการออกแบบ
ระบบการสื่ อสารข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการรักษาความมัน่ คงของระบบเครื อข่ายการสื่ อสารใน
โรงงานอุ ต สาหกรรมในระดับ ขั้นตอน เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานในการน าไปประยุ ก ต์ใ นการเรี ย นในวิช าอื่ นๆ ที่
เกี่ ย วข้อง ทั้ง นี้ ควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งของรายวิช าให้ส อดคล้องกับ สภาพการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในปั จจุบนั
หมวดที่ 3
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง สถาปั ตยกรรมของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโอเอสไอโมเดล ทีซีพีไอพี สกาดาร์
แคนบัส รู ปแบบระบบเครื อข่ายชนิ ดต่างๆ อุปกรณ์การเชื่ อมต่อโปรโตคอลระบบเครื อข่ายไร้สายการออกแบบ
และติ ดตั้งระบบเครื อข่าย ระบบแม่ข่าย การประเมินราคาและการตรวจสอบระบบ เพื่อใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการรักษาความมัน่ คงของระบบเครื อข่าย
ปฏิบตั ิการสอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี
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2 จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง การศึกษาด้วยตนเอง 5
ต่อภาคการศึกษา
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
3 จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาผ่านเว็บไซด์ของสาขาวิชา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะผูท้ ี่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1.1.1 สร้างเสริ มให้นกั ศึกษา ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
1.1.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา จากข่าวสารเหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั
1.2.2 กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 บทบาทสมมุติ
1.2.4 กาหนดระเบียบ ข้อบังคับในของรายวิชานี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบังคับใช้ระหว่างเรี ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการกาหนดบทบาทสมมุติ ความเสี ยสละ จาการทางานกลุ่ม เพื่อนาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยน ตรวจดูผลงานว่ามีความซื่ อสัตย์ไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมหลังการมีการกาหนดภาระงานให้นกั ศึกษาทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เพื่อให้
นักศึกษาฝึ กการแชร์ความคิดและสรุ ปผลออกมานาเสนอ

-4-

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
2.1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย โครงสร้างสถาปั ตยกรรมของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเปิ ดและปิ ดได้อย่างถูกต้อง
2.1.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ รู ปแบบ มาตรฐานการสื่ อสารข้อมูลแบบต่างๆ ที่มีใช้อยูใ่ นโรงงาน
อุตสาหกรรม
2.1.3 นักศึกษาสามารถออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารในโรงงาน
อุตสาหกรรมในระดับพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
2.1.4 นักศึกศึกษาสามารถเขียนความหมาย หน้าที่การทางานของ อุปกรณ์ที่ใช้และเกี่ยวข้องกับระบบ
เครื อข่ายในงานอุตสาหกรรมได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
2.2.2 ลงปฏิบตั ิตามใบงาน
2.2.3 การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงานProblem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 ผลสรุ ปจากการทาใบงาน
2.3.3 ผลจากการทาโครงงานโดยการนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการความรู ้ไปประยุกต์ใช้งาน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กาหนดให้มีการจัดทาโครงงานขนาดเล็กที่มีการนาสิ่ งที่ได้รับจากการบรรยายไปประยุกต์ใช้งาน
3.2.2 การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงานProblem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลการเรี ยนรู้และการวิเคราะห์ จากผลสอบกลางภาค ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการ
วิเคราะห์ จากสถานการณ์สมมุติ หรื อสิ่ งที่เป็ นปั ญหา ในการทางานโครงงาน
3.3.2 ประเมินผลงานจากการทางานโครงงานย่อย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการลงมือปฏิบตั ิ
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาทักษะในการกล้าแสดงออกสร้างความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
4.1.3 พัฒนาทักษะการศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทาโครงงานขนาดเล็ก
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น เพื่อทาการค้นคว้า หาความก้าวล้ าของเทคโนโลยีใน
ต่างประเทศ ในปั จจุบนั หรื อ นาเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3 การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 มีการประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
4.3.2 ผลการนาเสนอการจัดทาโครงงานขนาดเล็ก
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และ
นาเสนอในชั้นเรี ยน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร เช่น การส่ งงานทางอีเมล์ ฯลฯ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.2 ผลจากการอ้างอิงข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการนาเสนอซึ่ งจะต้องสามารถตรวจสอบได้
5.3.3 ผลจากการวิเคราะห์ผล ที่แสดงให้เห็นข้อดี และข้อเสี ยของข้อมูลที่นามาเสนอ
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หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชั่วโมง
บทปฐมนิเทศ แนะนาประมวล
1
4
การเรี ยนการสอน
บทที่ 1 การสื่ อสารข้อมูลและ
เครื อข่ายเบื้องต้น
บทที่ 2 สถาปัตยกรรมการ
2
4
สื่ อสารคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 แบบจาลองและการ
3
4
ทางานของการสื่ อสารแบบเปิ ด
(ส่ วนที่ 1)
บทที่ 3 แบบจาลองและการ
4
4
ทางานของการสื่ อสารแบบเปิ ด
(ส่ วนที่ 2)
บทที่ 4 หลักการของการ
5
4
สื่ อสารข้อมูลและการเข้ารหัส
บทที่ 5 รู ปแบบการสื่ อสาร
6
4
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสาร
บทที่ 6 สถาปัตยกรรมของ
7
โพรโตคอล TCP/IP
8
สอบกลางภาค
3

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
บรรยายและลงมือ
อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
ปฏิบัติ ตามใบงาน

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชั่วโมง
บทที่ 6 สถาปัตยกรรมของ
9
4
โพรโตคอล TCP/IP(ต่ อ)
บทที่ 7 การออกแบบระบบ
10
4
เครื อข่ายและการจาลองการ
ทางานขั้นพื้นฐาน
บทที่ 8 การติดตั้งอุปกรณ์
11
4
Router และออกแบบวิธีการ
ค้นหาเส้นทาง
บทที่ 8 การติดตั้งอุปกรณ์
12
4
Router และออกแบบวิธีการ
ค้นหาเส้นทาง(ต่ อ)
บทที่ 9 เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
13
4
และการบริ หารจัดการเครื อข่าย

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
บรรยายและลงมือ
อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

16

บทที่ 10 การป้ องกันภัยที่
เกิดขึ้นบนระบบเครื อข่ายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอบการเสนอผลการทา
โครงงานขนาดเล็ก
สอบภาคปฏิบตั ิ

17

สอบปลายภาค

3

14

15

4

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1

2

3

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สอบกลางภาค
สอบภาคปฏิบตั ิ
สอบปลายภาค
สอบการเสนอผล
การทาโครงงาน
ขนาดเล็ก
การเข้าชั้นเรี ยน
การส่ งการบ้าน
รวม

8
16
17
15

ตลอดภาคการศึกษา

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
30%
10%
30%
15%

15%
100%

หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผูแ้ ต่ง Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall ชื่อหนังสื อ Computer Networks 5ED
สานักพิมพ์ PEARSON
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ (ถ้ ามี)
ไม่ มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
website http://www.elecnet.chandra.ac.th/academic.php#courses
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หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3-4 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะหรื อผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ ีกบั ปั ญหาที่มา
จากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่าง ๆ

