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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข=อมูลทั่วไป 
1.  รหัสช่ือรายวิชา จํานวนหน�วยกิต รายวิชาท่ีต=องเรียนมาก�อน รายวิชาท่ีเรียนพร=อมกัน  

และคําอธิบายรายวิชา 
0214336 ความปลอดภัยบนเครือข(ายคอมพิวเตอร,    3(3-0-6) 

   Security in Network System  

  แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัย การเกิดภัยพิบัติด�านต�างๆของระบบงานคอมพิวเตอร� การสร�าง 
ความปลอดภัยของระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� การระบุตัวตน การตรวจสอบสิทธิ เทคนิคการเข�ารหัสข�อมูล
แบบต�างๆ ลายมือชื่อดิจิตอล ไฟร�วอลล� ระบบการป*องกัน ระบบการตรวจจับการบุกรุก การฟ+,นฟูระบบ
เครือข�ายจากภัยพิบัติ  

  Computer network security concepts; threads and attacks; security in network 
system development; identifications and authentications; encryption and cryptogra phy; 
digital signature; firewalls; intrusions; detection system; security network system disaster 
recovery 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร�  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด�าน วิชา
บังคับ 

ศึกษาท่ัวไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด�าน (ถ�ามี) 
วิชาเอก    
วิชาเอกบังคับ  

       �  วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ�ามี) 

3.  อาจารย�ผู=รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย�ผู=สอน 
อาจารย ผู�รับผิดชอบรายวิชา นาย ไภษัชย�  แซ�จู 
อาจารย ผู�สอนรายวิชา  นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปJท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ชั้นป?ท่ี 3   

6.  สถานท่ีเรียน 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 

7.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล�าสุด 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 



   
 

 

หมวดที ่ 2  จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค� 
 

1.  จุดมุ�งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให�นิสิตเกิดการเรียนรู�/มีความสามารถ/สมรรถนะท่ีต�องการด�านต�าง ๆ  

 1.1 เพ่ือให�มีความรู�และเข�าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในระบบเครือข�าย  
 1.2 เพ่ือให�มีความรู�และเข�าใจ เทคนิคการเข�ารหัสข�อมูลแบบต�างๆ  

1.3 เพ่ือให�มีความรู�ในการระบุตัวตน การตรวจสอบสิทธิ ลายมือชื่อดิจิตอล  
1.4 เพ่ือให�มีความรู�และเข�าใจใน ระบบตรวจจับ ป*องกัน การบุกรุกและไฟร�วอลล� 
1.5  เพ่ือให�มีความรู�และเข�าใจในการฟ+,นฟูระบบเครือข�ายจากภัยพิบัติ   

 
2.  วัตถุประสงค�ของรายวิชา 

วัตถุประสงค ในการพัฒนารายวิชานี้ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให�ทันสมัย ทันกับสถานการณ ทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สนองต�อตลาดแรงงานด�านการสื่อสารข�อมูลทางคอมพิวเตอร�และเครือข�ายคอมพิวเตอร  และ พัฒนาให�
เปBนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และสอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ
ในเรื่องการสื่อสารข�อมูลทางคอมพิวเตอร�และเครือข�ายคอมพิวเตอร  

 
หมวดที ่ 3  ลกัษณะการดําเนินการ 

 
1.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช=ต�อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝPกปฏิบัติ/การ
ฝPกงานภาคสนาม 

การศึกษาด=วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ตามความต�องการของ
ผู�เรียนเฉพาะราย 

ไม�มี 90 ชั่วโมง 

 คําชี้แจงภาคการศึกษาคิดเปBนไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห  
 
2.  จํานวนช่ัวโมงต�อสัปดาห�ท่ี และช�องทางในการให=คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก�นิสิตเป�นรายบุคคล 

อาจารย�จัดเวลาให�คําปรึกษาเปYนรายบุคคล หรือ รายกลุ�มตามความต�องการ 1 ชั่วโมงต�อสัปดาห� 
 



   
 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู=ของนิสิต 
 

1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ  
 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู= 3.ทักษะปTญญา 4.ทักษะความสัมพันธ� 5.ทักษะวิเคราะห� 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
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ผลการเรียนรู= การสอน การประเมินผล 
1. คุณธรรม จริยธรรม   

1.1 ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต�อเวลา และความ
รับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
1.3 มีภาวะความเปBนผู�นําและผู�ตาม 
สามารถทํางานเปBนทีมและสามารถแก�ไข
ข�อขัดแย�งและลําดับความสําคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟHงความคิดเห็น
ของผู�อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค�าและ
ศักด์ิศรีของความเปBนมนุษย  
1.5 เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต�าง ๆ 
ขององค กรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห ผลกระทบจากการ
ใช�คอมพิวเตอร ต�อบุคคล องค กร และ
สังคม 
� 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. อาจารย ผู�สอนกล�าวสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซ่ือสัตย สุจริตในรายวิชาท่ีสอน  
2. ปลูกฝHงให�นิสิตมีระเบียบวินัย 
โดยเน�นการเข�าชั้นเรียนให�ตรง
เวลาตลอดจนการแต�งกายท่ีเปBนไป 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให�เปBนการกําหนดวัฒนธรรม
ขององค กร  

 

1.  ตรวจสอบการแต�งกายให�ถูกต�อง
ตามระเบียบและข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัย   
2.  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบ
ของการเข�าชั้นเรียน เช�น การเข�าชั้น
เรียน ตรงเวลา  
3.  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบและ
ข�อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 
 

2  ด=านความรู=   
� 2.1 มีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
� 2.2 สามารถวิเคราะห ปHญหา เข�าใจ
และอธิบายความต�องการทางคอมพิวเตอร  
รวมท้ังประยุกต ความรู� ทักษะ และการใช�
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก�ไขปHญหา 

� 2.3 สามารถวิเคราะห  ออกแบบ ติดต้ัง 
ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบ
องค ประกอบ  ต�าง ๆ ของระบบ

    (1) บรรยายโดยใช�ปHญหานํา
และตามด�วยการแก�ปHญหา 
อภิปรายโต�ตอบระหว�างผู�สอนกับ
ผู�เรียน การทํางานกลุ�ม การ
นําเสนอรายงาน  และการ
วิเคราะห กรณีศึกษา  
1) ฟHงบรรยาย และปฏิบัติการ 
สัปดาห ละ 3 คาบ 
2)  ศึกษาจากเอกสารและ
ปฏิบัติการกรณีศึกษา 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัติของนิสิต ในด�านต�าง ๆ 
ด�วยการสอบทวนความรู�ตลอดระหว�าง
ภาคเรียน และหลังจากจบภาคการเรียน
ดังนี้ คือ  
(1) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(2) การทดสอบย�อย 

 



   
 

 

คอมพิวเตอร ให�ตรงตามข�อกําหนด 
� 2.4 สามารถติดตามความก�าวหน�าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร  
รวมท้ังการนําไปประยุกต  
     2.5 รู� เข�าใจและสนใจพัฒนาความรู� 
ความชํานาญทางคอมพิวเตอร อย�าง
ต�อเนื่อง 
     2.6 มีความรู�ในแนวกว�างของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข�าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม� ๆ 
� 2.7 มีประสบการณ ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต ซอฟต แวร ท่ีใช�งานได�จริง  
     2.8 สามารถบูรณาการความรู�ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร กับความรู�
ในศาสตร อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  

3) ศึกษากรณีตัวอย�างด�วยตนเอง 

3   ด=านทักษะทางปTญญา   
� 3.1 สามารถคิดอย�างมีวิจารณญาณ
และอย�างเปBนระบบ 
     3.2 สามารถสืบค�น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช�ในการแก�ไข
ปHญหาอย�างสร�างสรรค   
�  3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห  
และสรุปประเด็นปHญหาและความต�องการ 
     3.4 สามารถประยุกต ความรู�และ 
ทักษะกับการแก�ไขปHญหาทาง
คอมพิวเตอร ได�อย�างเหมาะสม  

1.ใช�การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปBน
สําคัญ 
2. กรณีศึกษาทางการประยุกต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.ให�นิสิตมีโอกาสฝOกปฏิบัติจริง 

 

สอบทวนความรู�ตลอดระหว�างภาค
เรียนและหลังจากจบภาคการศึกษา 

4  ด=านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ�มคนหลากหลาย
โดยใช�ภาษาไทยได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให�ความช�วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกแก�การแก�ปHญหาสถานการณ 
ต�างๆ ในกลุ�มท้ังในบทบาทของผู�นํา หรือ
ในบทบาทของผู�ร�วมทีมทํางาน 
4.3 สามารถใช�ความรู�ในด�านวิทยาการ
คอมพิวเตอร มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม 

(1) ใช�การสอนท่ีมีการมอบหมาย
ให�นักศึกษาแก�ปHญหาท่ีกําหนดโดย
ใช�ความรู�ในวิชานี้และนําเสนอผล
การแก�ปHญหาในรูปของกลุ�มตนเอง 

(1) สอบทวนความรู�ตลอดระหว�างภาค
เรียน และหลังจากจบภาคการศึกษา 

 



   
 

 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
4.5 สามารถเปBนผู�ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก�ไขสถานการณ ท้ังส�วนตัวและ
ส�วนรวมพร�อมท้ังแสดงจุดยืนอย�าง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู�ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�าง
ต�อเนื่อง  
5 ด=านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

5.1 มีทักษะในการใช�เครื่องมือท่ีจําเปBนท่ีมี
อยู�ในปHจจุบันต�อการทํางานท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร     
5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก�ไข
ปHญหาโดยใช�สารสนเทศทางคณิตศาสตร 
หรือการแสดงสถิติประยุกต ต�อปHญหาท่ี
เก่ียวข�องอย�างสร�างสรรค  
5.3 สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ
ท้ังการพูดและการเขียนเลือกใช�รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออย�างเหมาะสม  
5.4 สามารถใช�สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารกันได�อย�างเหมาะสม 
5.5 สามารถประยุกต ความรู�ทาง
คณิตศาสตร และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห 
ประมวลผลการ 
5.6  แก�ปHญหาและนําเสนอข�อมูลได�อย�าง
เหมาะสม 

(1) มอบหมายงานให�ศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง จาก Website สื่อการ
สอน e-Learning โดยเน�นการนํา
ตัวเลข หรือมีสถิติอ�างอิง จาก
แหล�งท่ีมาข�อมูลท่ีน�าเชื่อถือ 

(1)ประเมินจากรายวิชาฝOกปฏิบัติการ
ใช�เครื่องมือทางคอมพิวเตอร  
(2) ประเมินจากการแก�ปHญหา โดยใช�
สารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือสถิติ 
และนําเสนอการแก�ปHญหาท่ีเหมาะสม  
(3) สอบทวนความรู�ตลอดระหว�างภาค
เรียน และหลังจากจบภาคการศึกษา 

 
 

 
 

 

ตารางการถ�ายทอดผลการเรียนรู=ท่ีคาดหวังของหลักสูตรสู�รายวิชา 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 0214336 ความปลอดภัยบนเครอืข�ายคอมพิวเตอร� � �   � �  � �  

 
 



   
 

 

ผลการเรียนรู=ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
� 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร ได� 
ผู�เรียนมีความรู�และเข�าใจในสถาปHตยกรรมการสื่อสาร
ข�อมูลแบบต�างๆ หลักการสื่อสารข�อมูลทางคอมพิวเตอร   
หลักการสัญญาณการแทนข�อมูลการสื่อสารและตัวกลาง 
การสื่อสารข�อมูลบนระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร  

� 2. สามารถวิเคราะห  และแก�ปHญหาโดยใช�วิธีการ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร ได�อย�างถูกต�อง 

ผู�เรียนสามารถคิดวิเคราะห   หลักการสื่อสารข�อมูลทาง
คอมพิวเตอร  แบบต�างๆ รวมถึงการสื่อสารข�อมูลบน
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร  

 3. สามารถใช�ทักษะ เทคนิคปHจจุบัน และเครื่อง 
มือท่ีจําเปBนในการแก�ปHญหาทางคอมพิวเตอร  

ผู�เรียนสามารถรู�และเข�าใจเทคนิคต�างๆ ของการสื่อสาร
ข�อมูลบนระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร  

 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร และ
ระบบสารสนเทศท่ีถูกต�องตามความต�องการ 

ผู�เรียนสามารถใช�ความรู�ต�างๆ ของการสื่อสารข�อมูลบน
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร  ได�อย�างเหมาะสม 

� 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  และระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพอย�างสร�างสรรค  
จากการประยุกต เครื่องมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม� 

ผู�เรียนสามารถใช�ความรู�ต�างๆ ของการสื่อสารข�อมูลบน
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร  สมัยใหม� ประยุกต เข�ากับ
ระบบสารสนเทศ  

� 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และวิชาชีพ ไม�
คัดลอกงานผู�อ่ืน และมีการอ�างอิงแหล�ง ท่ีมา 

ให�ผู�เรียนตระหนักในคุณค�าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย สุจริต อย�างเคร�งครัด 

 7. สามารถทํางานเปBนทีมและเปBนเครือข�าย มี
ความรับผิดชอบ ในการทํางานให�บรรลุเป\าหมาย 

ผู�เรียนได�รับมอบหมาย ให�ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองและ
ร�วมกันเปBนกลุ�ม 

� 8. มีความใฝ]รู� สามารถศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 
ปรับตัวเข�ากับแนวโน�มเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

ผู�เรียนได�รับมอบหมาย ให�ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

� 9. สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษา อังกฤษ 
ในรูปแบบการพูดและการเขียน และสามารถ
ถ�ายทอดความรู�ด�วยวิธีการและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

ผู�เรียนได�รับมอบหมาย ให�ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองและ
นําเสนอ 

 10. สามารถประยุกต วิธีการทางคณิตศาสตร  ใน
การแก�ปHญหาทางด�านการคํานวณ 

มีการประยุกต ใช�วิธีการทางคณิตศาสตร ในการคํานวณ
สําหรับการสื่อสารข�อมูลทางคอมพิวเตอร  

 
 
 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห,ท่ี หัวข5อ/รายละเอียด 

จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียน การสอน 

ส่ือท่ีใช5 

ผู5สอน บรรยาย ปฏิบัติ 



   
 

 

สัปดาห,ท่ี หัวข5อ/รายละเอียด 

จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการ

เรียน การสอน 

ส่ือท่ีใช5 

ผู5สอน บรรยาย ปฏิบัติ 

1 รายละเอียดวิชา 
แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัย 

3 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

2 
 

การเกิดภัยพิบัติด�านต�างๆของระบบงาน
คอมพิวเตอร�  

3 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

3 
 

การสร�างความปลอดภัยของระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร� 

9 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

4 
 

การระบุตัวตน 12 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

5 
 

การตรวจสอบสิทธิ 9 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

6-7 
 

เทคนิคการเข�ารหัสข�อมูลแบบต�างๆ 3 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

8 
 

ลายมือชื่อดิจิตอล 3 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

9-10 
 

ไฟร�วอลล� 3 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

11-12 ระบบการป*องกัน 3 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

13-14 ระบบการตรวจจับการบุกรุก 3 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

15 การฟ+,นฟูระบบเครือข�ายจากภัยพิบัติ 3 - บรรยายและถาม
ตอบป[ญหา 

นาย ไภษัชย�  แซ�จู 

 รวม 45 -   

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู= 

ลําดับ ผลการเรียนรู= 
วิธีการประเมิน/ 

ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห�ท่ีประเมิน 

สัดส�วนของการ
ประเมินผล 

1 1.7,2.1,2.2,2.3,3.1,4.4,5.1 การบ�านและทดสอบ ตลอดภาคเรียน 30% 
2 1.7,2.1,2.2,2.3,3.1,4.4,5.1 สอบกลางภาค หลังสัปดาห ท่ี 7 30% 
3 1.7,2.1,2.2,2.3,3.1,4.4,5.1 สอบปลายภาค หลังสัปดาห ท่ี 15 40% 



   
 

 

ลําดับ ผลการเรียนรู= 
วิธีการประเมิน/ 

ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห�ท่ีประเมิน 

สัดส�วนของการ
ประเมินผล 

รวม 100 % 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราเอกสารหลัก และข=อมูลสําคัญ 
ธนญัชยั ตรีภาค, เอกสารคาํสอนวชิา Network Security, คณะวศิวกรรมศาสตร์,  สจล. 243 หนา้ 

B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, McGrawHill, 2004 
William Stallings, Data & Computer Communications, Sixth Edition, Prentice-Hall, 2000   

2.  เอกสารและข=อมูลแนะนํา 
 Fred Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Addison-Wesley, 

1996  
 Video on http://www.youtube.com  

  
หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ,การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

แบบประเมินผู�สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ,การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเปYนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดให�มีการประเมินการสอน
ของอาจารย�ผู�สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ,ของนิสิตในรายวิชา 

มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข�อสอบ 
รายงาน วิธีการให�คะแนนสอบ และการให�คะแนนพฤติกรรม 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุก 1 ปb ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3-5 ปb หรือ ตามข�อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข�อ 4 
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย�ผู�สอนทุกปb เพ่ือให�นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต�ความรู�นี้กับป[ญหาท่ีมาจาก
งานวิจัยของอาจารย�หรืออุตสาหกรรมต�าง ๆ 

 
ลงชื่อ:          ไภษัชย�  แซ�จ ู   



   
 

 

         (  นาย ไภษัชย�  แซ�จู ) 
อาจารย�ผู�รับผิดชอบรายวิชา/ผู�รายงาน 

วันท่ี     24   เดือน    ตุลาคม      พ.ศ.     2562  


