มคอ. 3
รายละเออียดของรายววิชา
ชชชื่อสถาบบันออุดมศศึกษา
ววิทยาเขต/คณะ/ภาคววิชา

มหาววิทยาลลัยราชภลัฏพระนครศรรีอยยุธยา
คณะววิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยรี

หมวดทอีชื่ 1 ขข้อมมูลทบัชื่วไป
1 รหบัสและชชชื่อรายววิชา
4142705
ชชชื่อววิชา (ไทย) : เครชอขข่าย 2
ชชชื่อววิชา (อลังกฤษ) : Network II
2 จจานวนหนน่วยกวิต
3 (2-2-5)
3 หลบักสมูตร และประเภทรายววิชา
หลบักสมูตร : ววิทยาศาสตรบลัณฑวิต สาขาววิชา เทคโนโลยรีสารสนเทศ
ประเภทรายววิชา : เปป็นววิชาชรีพบลังคลับเลชอก
4 อาจารยย์ผมูข้รบับผวิดชอบรายววิชา
อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา
5 ระดบับการศศึกษา/ชบัชั้นปปีทอีชื่เรอียน
ภาคการศศึกษาทรีชื่ 1/2558 ของชลัชั้นปปีทรีชื่ 3
6 รายววิชาทอีชื่ตข้องเรอียนมากน่อน (Pre-requisite) (ถข้ามอี)
4142704 เครชอขข่าย 1
7 รายววิชาทอีชื่ตข้องเรอียนพรข้อมกบัน (Co-requisites) (ถข้ามอี)
ไมข่มรี
8 สถานทอีชื่เรอียน
หห้อง 31113 , 31110 วลันอลังคาร 13:00-17:00 อาคาร 100 ปปี ศชูนยร์ภาษาและคอมพวิวเตอรร์ มหาววิทยาลลัยราชภลัฏ
พระนครศรรีอยยุธยา
9 วบันทอีชื่จบัดทจารายละเออียดของรายววิชา หรชอวบันทอีชื่มกอี ารปรบับปรอุงครบัชั้งลน่าสอุด
30 มวิถยุนายน 2558
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หมวดทอีชื่ 2 จอุดมอุน่งหมายและวบัตถอุประสงคย์
1

จอุดมอุน่งหมายของรายววิชา
(1) เพชชื่อใหห้นลักศศึกษาศศึกษาลลักษณะของอยุปกรณร์สววิทซร์ของเครชอขข่ายบรวิเวณกวห้าง และโพรโทคอลการจลัดเสห้นทางขลัชั้น
สชูง
(2) เพชชื่อใหห้นลักศศึกษาสามารถทราบและอธวิบายหลลักการ การบรวิหารเครชอขข่าย เครชอขข่ายไรห้สาย และบรวิการบนระบบ
เครชอขข่าย เชข่น เมลร์ มลัลตวิมรีเดรีย และการพวิสจชู นร์ตลัวจรวิง
(3) เพชชื่อใหห้นลักศศึกษาฝฝึกปฏวิบลัตวิ เทคนวิคของการบรวิหารอยุปกรณร์ ระบบเครชอขข่ายบรวิเวณกวห้าง การบรวิหารอยุปกรณร์ใหห้
บรวิการของระบบเครชอขข่าย
(4) เพชชื่อใหห้นลักศศึกษาสามารถแปลงแอดเดรส การกดาหนดแอดเดรส การจดาแนกโดเมน ไปรษณรียร์อวิเลล็กทรอนวิกสร์
2 วบัตถอุประสงคย์ในการพบัฒนา/ปรบับปรอุงรายววิชา
เพชชื่อใหห้นลักศศึกษาสามารถเขห้าใจหลลักเกณฑร์และทฤษฎรีของ อยุปกรณร์สววิทซร์ของเครชอขข่ายบรวิเวณกวห้าง และโพรโท
คอลการจลัดเสห้นทางขลัชั้นสชูง การบรวิหารเครชอขข่าย เครชอขข่ายไรห้สาย และบรวิการบนระบบเครชอขข่าย เชข่น เมลร์
มลัลตวิมรีเดรีย และการพวิสชูจนร์ตลัวจรวิง เปป็นตห้น การฝฝึกปฏวิบลัตวิ เทคนวิคของการบรวิหารอยุปกรณร์ ระบบเครชอขข่าย
บรวิเวณกวห้าง การบรวิหารอยุปกรณร์ใหห้บรวิการของระบบเครชอขข่าย การแปลงแอดเดรส การกดาหนดแอดเดรส การ
จดาแนกโดเมน ไปรษณรียร์อวิเลล็กทรอนวิกสร์

หมวดทอีชื่ 3 สน่วนประกอบของรายววิชา
1 คจาอธวิบายรายววิชา
เปป็นรายววิชาเครชอขข่ายทรีตชื่ ข่อเนชชื่องเปป็นววิชาทรีชื่สองโดยศศึกษาในหลัวขห้อ อยุปกรณร์สววิทซร์ของเครชอขข่ายบรวิเวณกวห้าง
และโพรโทคอลการจลัดเสห้นทางขลัชั้นสชูง การบรวิหารเครชอขข่าย เครชอขข่ายไรห้สาย และบรวิการบนระบบเครชอขข่าย เชข่น เมลร์
มลัลตวิมรีเดรีย และการพวิสชูจนร์ตวลั จรวิง เปป็นตห้น การฝฝึกปฏวิบลัตวิ เทคนวิคของการบรวิหารอยุปกรณร์ ระบบเครชอขข่ายบรวิเวณกวห้าง
การบรวิหารอยุปกรณร์ใหห้บรวิการของระบบเครชอขข่าย การแปลงแอดเดรส การกดาหนดแอดเดรส การจดาแนกโดเมน
ไปรษณรียร์อวิเลล็กทรอนวิกสร์
2 จจานวนชบัชื่วโมงทอีชื่ใชข้ตน่อภาคการศศึกษา
ใน 1 ภาคการศศึกษามรีการเรรียนการสอน 16 สลัปดาหร์ คาบละ 60 นาทรี โดยแบข่งดลังนรีชั้
จจานวนคาบ
จจานวนคาบ
การฝฝึกปฏวิบบัตวิ/งานภาค การศศึกษาดข้วยตนเอง
สอนเสรวิม
บรรยาย
ปฏวิบบัตวิ
สนาม/การฝฝึกงาน
30
3

30

สอนเสรวิมตามความตห้องการ
ของผชูห้สอน/นลักศศึกษาเฉพาะราย

ไมมรี

75

ระบอุวบันเวลาทอีชื่อาจารยย์จะใหข้คจาปรศึกษาและแนะนจาทางววิชาการแกน่นบักศศึกษาเปป็นรายบอุคคล
- อาจารยร์ประจดารายววิชา ประกาศเวลาใหห้คดาปรศึกษา
- อาจารยร์จดลั เวลาใหห้คดาปรศึกษาเปป็นรายบยุคคลเฉพาะรายทรีชื่ตห้องการ หรชอ รายกลยุข่มตามความตห้องการ ไมข่นห้อยกวข่า
1 ชลัชื่วโมงตข่อสลัปดาหร์
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หมวดทอีชื่ 4 การพบัฒนาการเรอียนรมูข้ของนบักศศึกษา
1 คอุณธรรม จรวิยธรรม
(1) คอุณธรรม จรวิยธรรมทอีชื่ตข้องพบัฒนา
พลัฒนาผชูห้เรรียนใหห้มรีความรลับผวิดชอบ มรีววินลัย มรีจรรยาบรรณววิชาชรีพ เคารพในสวิทธวิ สวิทธวิบลัตร ของบยุคคลอชชื่น และ
ไมข่ละเมวิดลวิขสวิทธวิธิ์ทางปปัญญา มรีความซชชื่อสลัตยร์ในการพลัฒนาสข่วนประสานงานกลับผชูห้ใชห้อยข่างมรีคยุณภาพตระหนลักในคยุณคข่า
และคยุณธรรม จรวิยธรรม เสรียสละ และซชชื่อสลัตยร์สยุจรวิต
(2) ววิธอีการสอนทอีชื่จะใชข้พบัฒนาการเรอียนรมูข้
- บรรยายพรห้อมยกตลัวอยข่างกรณรีศศึกษาเกรีชื่ยวกลับประเดล็นทางจรวิยธรรมทรีชื่เกรีชื่ยวขห้องกลับอยุปกรณร์สววิทซร์ของเครชอขข่าย
บรวิเวณกวห้าง และโพรโทคอลการจลัดเสห้นทางขลัชั้นสชูง การบรวิหารเครชอขข่าย
- ใหห้นลักศศึกษาทดาการออกแบบบรวิหารอยุปกรณร์ ระบบเครชอขข่ายบรวิเวณกวห้าง การบรวิหารอยุปกรณร์ใหห้บรวิการของ
ระบบเครชอขข่าย การแปลงแอดเดรส การกดาหนดแอดเดรส การจดาแนกโดเมน ไปรษณรียร์อวิเลล็กทรอนวิกสร์
(3) ววิธอีการประเมวินผล
- พฤตวิกรรมการเขห้าเรรียน และสข่งงานทรีชื่ไดห้รลับมอบหมายตามขอบเขตทรีชื่ใหห้และตรงเวลา
- มรีการอห้างอวิงเอกสารทรีชื่ไดห้นดามาทดารายงาน อยข่างถชูกตห้องและเหมาะสม
2 ความรมูข้
(1) ความรมูข้ทอีชื่ตข้องไดข้รบับ
- มรีความรชูห้ในมรีความรชูห้ความเขห้าใจในหลัวขห้อ อยุปกรณร์สววิทซร์ของเครชอขข่ายบรวิเวณกวห้าง และโพรโทคอลการจลัดเสห้น
ทางขลัชั้นสชูง การบรวิหารเครชอขข่าย เครชอขข่ายไรห้สาย และบรวิการบนระบบเครชอขข่าย เชข่น เมลร์ มลัลตวิมรีเดรีย และการพวิสชูจนร์ตวลั
จรวิง เปป็นตห้น การฝฝึกปฏวิบลัตวิ เทคนวิคของการบรวิหารอยุปกรณร์ ระบบเครชอขข่ายบรวิเวณกวห้าง การบรวิหารอยุปกรณร์ใหห้บรวิการ
ของระบบเครชอขข่าย การแปลงแอดเดรส การกดาหนดแอดเดรส การจดาแนกโดเมน ไปรษณรียร์อวิเลล็กทรอนวิกสร์
(2) ววิธอีการสอน
- การบรรยายและอธวิบายเนชชั้อหาของววิชา ใหห้ นศ. ออกมาทดาโจทยร์หนห้าชลัชั้นเรรียน
- การสอนปฏวิบลัตวิและยกตลัวอยข่างประกอบเนชชั้อหาและใหห้นลักศศึกษาลงมชอปฏวิบลัตวิ
(3) ววิธอีการประเมวิน
- การสอบ ดห้วยขห้อสอบปฏวิบลัตวิและขห้อสอบทฤษฎรี กลางภาคและปลายภาค
3 ทบักษะทางปปัญญา
(1) ทบักษะทางปปัญญาทอีชื่ตข้องพบัฒนา
- ทลักษะทางดห้านเครชอขข่ายคอมพวิวเตอรร์ทรีชื่ซลับซห้อนเพวิชื่มขศึชั้น นดาไปใชห้เปป็นพชชั้นฐานในการเรรียนทรีชื่สชูงขศึชั้น
(2) ววิธอีการสอน
- อภวิปรายยกตลัวอยข่างประกอบ
(3) ววิธอีการประเมวินผลทบักษะทางปปัญญาของนบักศศึกษา
- ประเมวินผลจากการววิเคราะหร์จากการตอบคดาถาม
4 ทบักษะความสบัมพบันธย์ระหวน่างบอุคคลและความรบับผวิดชอบ
(1) ทบักษะความสบัมพบันธย์ระหวน่างบอุคคลและความรบับผวิดชอบทอีชื่ตข้องการพบัฒนา
- ทลักษะการสรห้างสลัมพลันธภาพระหวข่างนลักศศึกษาดห้วยกลัน
- ทลักษะความเปป็นผชูห้นดาและผชูห้ตามในการทดางานเปป็นทรีม
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- ทลักษะการเรรียนรชูห้ดวห้ ยตนเอง และมรีความรลับผวิดชอบในงานทรีชื่มอบหมายใหห้ครบถห้วนตามกดาหนดเวลา
- ทลักษะการปฏวิบลัตวิหนห้าทรีชื่ทดรีชื่ รีของนลักศศึกษาและการปฏวิบลัตตวิ ลัวทรีดชื่ รีตข่ออาจารยร์
(2) ววิธอีการสอน
- ใหห้ทดางานรข่วมกลันเปป็นกลยุข่มโดยเนห้นการประยยุกตร์ความรชูห้ทรีชื่เรรียนในววิชากลับปปัญหาทรีกชื่ ดาหนด
- สอดแทรกประสบการณร์ของอาจารยร์ในระหวข่างสอน รวมทลัชั้งเทคนวิคววิธรีลดลั ของการควิดแตข่ละววิธรี
- พชูดคยุยกลับนลักศศึกษาถศึงความจดาเปป็นของทลักษะตข่าง ๆ เมชชื่อมรีโอกาส
(3) ววิธอีการประเมวิน
- ประเมวินตนเอง และเพชชื่อน ดห้วยแบบฟอรร์มทรีกชื่ ดาหนด
- ประเมวินรายงานทรีชื่นดาเสนอและพฤตวิกรรมการทดางานเปป็นทรีม
- ประเมวินพฤตวิกรรมนอกหห้องเรรียน เมชชื่อพบนลักศศึกษาและจากการใหห้คดาปรศึกษาผข่านระบบออนไลนร์
- การสอบ ดห้วยขห้อสอบ
5 ทบักษะการววิเคราะหย์เชวิงตบัวเลข การสชชื่อสารและการใชข้เทคโนโลยอีสารสนเทศ
(1) ทบักษะการววิเคราะหย์เชวิงตบัวเลข การสชชื่อสารและการใชข้เทคโนโลยอีสารสนเทศทอีชื่ตข้องพบัฒนา
- ทลักษะใชห้โปรแกรม Virtual Machine ในการจดาลองการทดางานของเครชชื่องคอมพวิวเตอรร์แบบเสมชอน
- ทลักษะในการออกแบบระบบเครชอขข่ายคอมพวิวเตอรร์ และความปลอดภลัยของเครชอขข่ายคอมพวิวเตอรร์
- ทลักษะการสชชื่อสารทลัชั้งการพชูด การฟปัง การแปล การเขรียน โดยทดารายงาน และนดาเสนอในชลัชั้นเรรียน
- ทลักษะการคห้นหาความรชูห้เพวิชื่มเตวิมดห้วยตนเองโดยการสชบคห้นขห้อมชูลทางอวินเทอรร์เนล็ต
- ทลักษะในการนดาเสนอรายงานโดยใชห้รชูปแบบ เครชอชื่ งมชอ และเทคโนโลยรีทรีชื่เหมาะสม
(2) ววิธอีการสอน
- เนห้นการสอนทรีชื่ใชห้ปปัญหานดา ทฤษฏรีตาม และการพลัฒนาแนวควิดจากปปัญหาเพชชื่อนดาไปสชูข่การคห้นพบ ขห้อสรยุปหรชอ
ทฤษฎรีใหมข่
- มอบหมายงานใหห้ศศึกษาคห้นควห้าดห้วยตนเอง จากเวล็บไซตร์ wikipedia ทดาการบห้าน โดยเนห้นการนดาตลัวเลข หรชอ
มรีสถวิตวิอห้างอวิง จากแหลข่งทรีชื่มาขห้อมชูลทรีชื่นข่าเชชชื่อถชอ
- นดาเสนอโดยใชห้รชูปแบบและเทคโนโลยรีทรีชื่เหมาะสม
- มอบหมายใหห้นลักศศึกษาลงมชอพลัฒนางานเปป็นแบบกลยุข่มและเดรีชื่ยว
(3) ววิธอีการประเมวิน
- การจลัดทดารายงาน และนดาเสนอดห้วยสชชื่อเทคโนโลยรี
- การมรีสวข่ นรข่วมในการอภวิปรายและววิธรีการอภวิปราย
- การสอบ ดห้วยขห้อสอบ

หมวดทอีชื่ 5 แผนการสอนและการประเมวินผล
1 แผนการสอน
สบัปดาหย์
หบัวขข้อ/รายละเออียด
ทอีชื่
1
อธวิบายประมวลการสอน,แผนการ

คณะววิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยรี

จจานวน กวิจกรรมการเรอียน การ
ชบัชื่วโมง
สอน สชอชื่ ทอีชื่ใชข้ (ถข้ามอี)
4
-การบรรยาย/อธวิบาย/

ผมูข้สอน
อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา
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5
สบัปดาหย์
ทอีชื่

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

หบัวขข้อ/รายละเออียด
สอน แนะนดาเกรีชื่ยวกลับเนชชั้อหารายววิชา
ววิธรีการเรรียนการสอน การวลัดผลและ
ประเมวินผลการเรรียน และหนลังสชอ
ตดารา เอกสารประกอบการเรรียน
สถาปปัตยกรรมเครชอขข่าย
คอมพวิวเตอรร์ตามมาตรฐาน OSI
และ TCP/IP
หลลักการและแนวควิดพชชั้นฐานในการ
กดาหนดขอบเขตหนห้าทรีชื่ของแตข่ละ
ลดาดลับชลัชั้น ความสลัมพลันธร์ในแตข่ละ
ลดาดลับชลัชั้น
ความสลัมพลันธร์ในแตข่ละลดาดลับชลัชั้น
ความสดาคลัญและหลลักการพชชั้นฐาน
ของระบบความปลอดภลัยในเครชอ
ขข่ายคอมพวิวเตอรร์
กระบวนการดห้านระบบความ
ปลอดภลัย
ภาวะคยุกคามดห้านความปลอดภลัยตข่อ
ระบบเครชอขข่าย
สอบกลางภาค ทฤษฎรี
การออกแบบมาตรฐาน โปรโตคอล
และอยุปกรณร์ดาห้ นระบบความ
ปลอดภลัย
การบรวิหารจลัดการเครชอขข่ายใหห้
ปลอดภลัย
เทคโนโลยรีและแนวโนห้มเทคโนโลยรี
ดห้านระบบความปลอดภลัยบนเครชอ
ขข่ายคอมพวิวเตอรร์
ระบบปฏวิบลัตวิการ UNIX ,
LINUX .ใหห้บรวิการ DNS , Mail
server , Data Base server ฯลฯ
NOS (Network Operation
Systems)
Firewall
คณะววิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยรี

จจานวน
ชบัชื่วโมง

กวิจกรรมการเรอียน การ
สอน สชอชื่ ทอีชื่ใชข้ (ถข้ามอี)
สไลดร์/เอกสารประกอบ

4

-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

4

-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

4

-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

4

-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ
-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

4

-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

4

-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ
-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

4

-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

4

-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ
-การบรรยาย/อธวิบาย/

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

4

4

4

ผมูข้สอน

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา
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6
สบัปดาหย์
ทอีชื่

หบัวขข้อ/รายละเออียด

14

ระบบยชนยลันตลัวบยุคคล

15

การสดารองระบบ

16

การกชูห้คชนระบบ

17
รวม

จจานวน
ชบัชื่วโมง

กวิจกรรมการเรอียน การ
สอน สชอชื่ ทอีชื่ใชข้ (ถข้ามอี)
สไลดร์/เอกสารประกอบ
4
-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ
4
-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ
4
-การบรรยาย/อธวิบาย/
สไลดร์/เอกสารประกอบ
สอบปลายภาค

ผมูข้สอน
อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา
อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา
อาจารยร์ชลัยพฤกษร์ ชชูดดา

60

2 แผนการประเมวินผลการเรอียนรมูข้
ผลการเรอียน
รมูข้*

กวิจกรรมการประเมวิน (เชน่น การเขอียนรายงาน โครงงาน การ
สอบยน่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

ทดสอบยข่อย
2.1, 2.2, 2.8,
สอบกลางภาค
3.1, 3.4
สอบปลายภาค
การเขห้าชลัชั้นเรรียน
3.1, 3.4
การมรีสวข่ นรข่วม อภวิปราย เสนอความควิดเหล็นในชลัชั้นเรรียน
ววิเคราะหร์กรณรีศศึกษา คห้นควห้า การนดาเสนอรายงาน
5.2
การทดางานกลยุข่มและผลงาน
การอข่านและสรยุปบทความ

กจาหนดการ
ประเมวิน
(สบัปดาหย์ทอีชื่)
3
7
17
ตลอดภาคการ
ศศึกษา

สบัดสน่วนของการ
ประเมวินผล

* ระบยุผลการเรรียนรชูห้หลัวขห้อยข่อยตามแผนทรีชื่แสดงการกระจายความรลับผวิดชอบตข่อผลการเรรียนรชูห้

หมวดทอีชื่ 6 ทรบัพยากรประกอบการเรอียน
1 ตจาราและเอกสารหลบัก
- pfSense User Manual
- Debian Linux User Manual
- เรชองไกร รลังสวิพล , เจาะระบบ TCP/IP สดานลักพวิมพร์ Provision
- เจาะระบบ Network 3rd Edition ผชูห้เขรียน : จตยุชลัย แพงจลันทรร์, อนยุโชต วยุฒวิพรพงษร์
- เจาะระบบ Network ฉบลับสมบชูรณร์
คณะววิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยรี
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10%
25%
30%
5%
10%
20%

7
- http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
- http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite
2 เอกสารและขข้อมมูลสจาคบัญ
เอกสารคชูข่มชอตข่างๆ จากเวล็บไซดร์
โปรแกรมคอมพวิวเตอรร์ทใรีชื่ ชห้สดาหรลับการสอนในหห้องปฏวิบลัตวิการ Cisco Packet Tracer , Oracle VirtualBox VM ,
แผข่น CD ของ LINUX Distro ตข่าง ๆ
3 เอกสารและขข้อมมูลแนะนจา
เวล็บไซตร์ ทรีชื่เกรีชื่ยวกลับหลัวขห้อในประมวลรายววิชา เชข่น Wikipedia , คดาอธวิบายศลัพทร์

หมวดทอีชื่ 7 การประเมวินรายววิชาและกระบวนการปรบับปรอุง
1 กลยอุทธย์การประเมวินประสวิทธวิผลของรายววิชาโดยนบักศศึกษา
- การสนทนากลยุข่มระหวข่างผชูห้สอนและผชูห้เรรียน
- การสะทห้อนควิด จากพฤตวิกรรมของผชูห้เรรียน
- แบบประเมวินผชูห้สอน และแบบประเมวินรายววิชา
2 กลยอุทธย์การประเมวินการสอน
- การสลังเกตการณร์สอนของผชูห้รข่วมทรีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมวินการเรรียนรชูห้
3 การปรบับปรอุงการสอน
- สลัมมนาการจลัดการเรรียนการสอน
- การววิจลัยในและนอกชลัชั้นเรรียน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสบัมฤทธวิธิ์รายววิชาของนบักศศึกษา
- การทวนสอบการใหห้คะแนนจากการสยุข่มตรวจผลงานของนลักศศึกษาโดยอาจารยร์อชชื่น หรชอผชูห้ทรงคยุณวยุฒวิ ทรีชื่ไมข่ใชข่
อาจารยร์ผชูห้สอน แตข่อาจารยร์ทรีชื่ทวนสอบตห้องมรีองคร์ความรชูห้ในววิชานรีชั้
- มรีการตรวจสอบผลการประเมวินการเรรียนรชูห้ของนลักศศึกษา โดยตรวจสอบขห้อสอบ รายงาน ววิธรีการใหห้คะแนนสอบ
และการใหห้คะแนนพฤตวิกรรม
5 การดจาเนวินการทบทวนและการวางแผนปรบับปรอุงประสวิทธวิผลของรายววิชา
- ปรลับปรยุงรายววิชาทยุกปปี หรชอ ตามขห้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสลัมฤทธวิตธิ์ ามขห้อ 4

คณะววิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยรี

มหาววิทยาลลัยราชภลัฏพระนครศรรีอยยุธยา

