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รายละเอียดของรายวิชา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6  

วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6  
 
 

หมวดท่ี  1   ขDอมูลท่ัวไป 
 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๓๗๐๙ เครือข6ายคอมพิวเตอร<และการสื่อสารขCอมูล 

           ภาษาอังกฤษ       4123709    Computer Networks and Data Communications 

1.2 จำนวนหน7วยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร<  

1.4 อาจารยCผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยCผูEสอน  

          อาจารย<ผูCรับผิดชอบรายวิชา อ.ธงชัย เจือจันทร< 

          อาจารย<ผูCสอน                  อ.ธงชัย เจือจันทร< 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปOที่เรียน  

         ภาคการศึกษา 1/2563 ชั้นปvที ่3  

1.6 รายวิชาที่ตEองเรียนมาก7อน  (Pre-requisite) 

         ไม6มี  

1.7 รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไม6ม ี

1.8 สถานที่เรียน 

หCอง 3109 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร<  
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หมวดท่ี  2   จุดมุJงหมายและวัตถุประสงค6 

2.1 จุดมุ7งหมายของรายวิชา 
           (1) เพื่อใหCนักศึกษามีความรูC ความเขCาใจ เกี่ยวกับประวัติความเป|นมาของการสื่อสารขCอมูลบนเครือข6าย 

           (2) เพื่อใหCนักศึกษามีทักษะดCานโพรโทคอลที่ใชCเชื่อมต6อเครือข6ายคอมพิวเตอร<ไดC 

           (3) เพื่อใหCนักศึกษามีความสามารถใชCโปรแกรมดCานเครือข6ายไดC 

           (4) เพื่อใหCนักศึกษามีความรูCดCานการจัดการบริหารเครือข6าย ดCวยแนวคิดการจัดการและใชCซอฟต<แวร<บริหาร 

เครือข6ายไดC 

           (5) เพื่อใหCนักศึกษาเขCาใจหลักการเขCารหัสใหCความมั่นคงกับการเชื่อมต6อในระบบเครือข6ายไดC 

2.2 วัตถุประสงคCในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหCทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปÄจจุบันตามมาตรฐานสากล 

 
หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดำเนินการ 

3.1 คำอธิบายรายวิชา   

 ความรูCเบื้องตCนเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนขCอมูลระหว6างเครื่องคอมพิวเตอร< ระบบการส6งขCอมูลแบบแอนะล็อก

และดิจิตัล อุปกรณ<ที่ใชCกับระบบการสื่อสารขCอมูล การวิเคราะห< ระบบสื่อสาร สถาปÄตยกรรม OSI, TCP/IP, SDN และ ICN 

โทโพโลยีของระบบเครือข6าย ระบบ เครือข6ายแบบไรCสาย การเรCาติ้ง โพรโทคอลเรCาติ้ง 

3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใชEต7อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ความตCองการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝjกปฏิบัติ/ฝjกภาคสนาม/
ฝjกงาน 

30 ชั่วโมง 

การศึกษาดEวยตนเอง 
75 ชั่วโมง 

3.3 จำนวนชั่วโมงต7อสัปดาหCที่อาจารยCใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก7นักศึกษาเปlนรายบุคคล 

 - อาจารย<ประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหCคำปรึกษาผ6านเว็บไซต< 

https://classroom.google.com/c/MTQ2OTQ2MTY2ODZa รวมถึงตอบคำถามและใหCคำปรึกษาผ6านกระดานถามตอบ

ของวิชา 
 - อาจารย<ประจำวิชา ใหCคำปรึกษาผ6าน Social Networks และโดยการนัดหมาย 

 - สำหรับกรณีเร6งด6วน ใหCสามารถติดต6อทาง โทรศัพท< 
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หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูDของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูCในมาตรฐานผลการเรียนรูCของรายวิชา ในแต6ละดCานทีป่รากฏใน Curriculum Mapping แสดงดังขCอมูล

ต6อไปนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรูE ทักษะทางปnญญา ทักษะความสัมพันธC
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหCเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใชEเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1, 2 1, 2, 4 1, 4 4 1  
4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตCองพัฒนา    

 นักศึกษาตCองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหCสามารถดําเนินชีวิตร6วมกับผูCอื่นในสังคมอย6างราบรื่น และเป|นประโยชน< 

ต6อส6วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร<เป|นอุปกรณ<ที่ เกี่ยวขCองกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จ

ทางธุรกิจ ผูCพัฒนาและ/หรือผูCประยุกต<โปรแกรมจําเป|นตCองมีความรับผิดชอบต6อผลที่เกิดขึ้นเช6นเดียวกับการประกอบอาชีพใน

สาขาอื่น ๆ อาจารย<ที่สอนในแต6ละวิชาตCองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต6อไปนี ้ 

(1) ตระหนักในคุณค6า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย<สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต6อเวลา ความรับผิดชอบต6อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4.1.2  วิธีการสอน    

  บรรยายพรCอมยกตัวอย6างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวขCองกับการสื่อสารขCอมูล การละเมิด

ละเมิดความลับผูCอื่นที่สื่อสารบนเครือข6าย และการปลอมแปลงตัวตนเพื่อกระทำผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร< 2550 และใหC

แนวทางปêองกันและระวังภัยคุกคาม พรCอมส6งเสริมการใชCความรูCทางเครือข6ายอย6างมีจริยธรรม 

 

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

 วัดผลดCวยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนที่มีการกล6าวถึงประเด็นดCานจริยธรรม พฤติการณ<การเขCาเรียน 

และพฤติกรรมการใชCเครือข6ายออนไลน<ของการเรียนการสอน ว6าเป|นไปตามคาดหมายไวCหรือไม6 ถCาไม6เป|นไปตามที่คาดหมาย 

ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ<หรือปรับโครงการใหCเหมาะสมมากขึ้น  

 
 

ความรูE 

4.2.1  ความรูCตCองพัฒนา    

(1) มีความรูCและความเขCาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร< 

(2) สามารถวิเคราะห<ปÄญหา เขCาใจและอธิบายความตCองการทางคอมพิวเตอร<รวมทั้งประยุกต<ความรูC ทักษะ และ

การใชCเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกCไขปÄญหา 

(3) สามารถติดตามความกCาวหนCาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร<รวมทั้งการนําไปประยุกต< 

การพัฒนาความรูCตาม Curriculum Mapping มีเนื้อหาซึ่งประกอบดCวย        

 (1) ที่มาของระบบเครือข6าย  

      1.1) หลักการเชื่อมต6อสื่อสารบนเครือข6าย 

            • โทรเลข 

            • โทรศัพท<  
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            • การคCนพบสัญญาณ Wireless   

      1.2) เทคนิค Packet Switching ของ Leonard Kleinrock  

      1.3) การเกิดของ Internet  

 (2) ชั้นและอุปกรณ<เครือข6าย  

      2.1) OSI Model  

      2.2) แนวคิดของโพรโทคอล TCP/IP  

      2.3) อุปกรณ<เครือข6าย  

      2.4) Network Topology    

            - Body Area Networks 

            - Local Area Networks 

            - Metropolitan Area Networks  

            - Wide Area Networks  

            - Low-Power Wide Area Networks  

 (3) กลุ6มมาตรฐาน IEEE 802  

      3.1) Media Access Control (MAC) Address 

       3.2) Maximum Transmission Unit (MTU)  

      3.3) Ethernet  

      3.4) WLAN  

 (4) โพรโทคอล TCP/IP  

      4.1) IP 

      4.1) TCP 

      4.1) UDP 

      4.1) ARP  

      4.1) โพรโทคอลในชั้น Transport สมัยใหม6  

 (5) การแบ6งสับเน็ต  

      5.1) การคำนวณสับเน็ต 

      5.2) CIDR 

      5.3) VLSM 

 (6) เรCาติ้ง  

      6.1) ตารางเรCาติ้ง 

      6.2) เรCาติ้งแบบถาวร  

      6.3) เรCาติ้งโพรโทคอล  

      6.4) เรCาติ้งแบบ NAT 

      6.5) คอนฟ°กเรCาเตอร<เบื้องตCน  

 (7) ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข6ายเบื้องตCน  

      7.1) การเขCารหัสขCอมูล 

      7.2) ฟÄงก<ชันการแฮช 

      7.3) การเขCารหัสแบบกุญแจเดี่ยว 
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      7.4) การเขCารหัสแบบกุญแจคู6  

      7.5) ลายเซ็นดิจิทัล  

 (8) คอมพิวเตอร<เครือข6ายสมัยใหม6  

      8.1) เครือข6ายสำหรับอุปกรณ<อินเทอร<เน็ตในทุกสิ่ง 

      8.2) เครือข6าย Information Centric Networks  

4.2.2  วิธีการสอน  

บรรยาย ฝ•กปฏิบัติดCวยตนเอง อภิปรายโตCตอบระหว6างอาจารย<และนักศึกษา การใหCขCอคิดเห็นจากประสบการณ<ของ

อาจารย< และมอบหมายงานใหCศึกษาคCนควCาดCวยตนเองแลCวส6งงานผ6านระบบ E-learning ของอาจารย<ผูCสอน 

(https://classroom.google.com/c/MTQ2OTQ2MTY2ODZa) 

4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินจากการทดสอบในชั้นเรียน เช6น ทดสอบความรูCพื้นฐาน การคำนวณสับเน็ต เป|นตCน และการเรียนรูCดCวย

ตนเองเพิ่มเติมและทำรายงานส6วนบุคคล 

(2) ประเมินผลจาก LAB โดยเนCนที่การปฏิบัติ เช6น LAB การคอนฟ°กเรCาเตอร< เป|นตCน  

(3) ประเมินจาก Assignment ทีน่ักศึกษากลับไปปฏิบัติตามใบงาน และส6งผ6านระบบ E-learning ของผูCสอน 

4.3 ทักษะทางปnญญา  

4.3.1  ทักษะทางปÄญญาที่ตCองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดดCานการออกแบบเครือข6ายจากความรูCของรายวิชา กากคอนฟ°กอุปกรณ<เครือข6าย 

และการแกCไขปÄญหาเครือข6ายไดCอย6างเชี่ยวชาญ  ดCานการประยุกต<ใชCนักศึกษาสามารถคิดประยุกต<โดยนำความรูCจากรายวิชา 

พัฒนาออกแบบและจัดการระบบเครือข6าย เขCาใจหลักการพรCอมที่จะศึกษาเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นใหม6ในอนาคตไดC 

(1) คิดอย6างมีวิจารณญาณและอย6างเป|นระบบ 

(2) สามารถประยุกต<ความรูCและทักษะกับการแกCไขปÄญหาทางคอมพิวเตอร<ไดCอย6างเหมาะสม  

4.3.2  วิธีการสอน 

(1) บรรยายหลักพื้นฐาน ประสบการณ<จากผูCสอน และใหCนักศึกษาออกแบบ 

(2) ฝ•กปฏิบัตคิอนฟ°กเครือข6ายดCวยโปรแกรมจำลอง (Simulation) 

(3) ใหCนักศึกษาออกแบบเครือข6ายและคอนฟ°กเครือข6าย (Assignment) 

(4) ใชCระบบ E-learning ในการทบทวนการเรียน ซักถามประเด็นเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน และอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนการบCาน คะแนนพัฒนาโปรแกรม และคะแนนสอบปลายภาค 

(2) สังเกตปรฤติกรรมการแกCไขปÄญหา 

(3) การตรวจสอบการเสนอแนวคิดผ6านระบบ E-learning  

4.4 ทักษะความสัมพันธCระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ<ระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตCองพัฒนา  

 พัฒนาทักษะในการสรCางสัมพันธภาพระหว6างผูCเรียนดCวยกันในรายวิชาเครือข6ายคอมพิวเตอร<และการสื่อสารขCอมูล

เพื่อใหCผูCเรียนเกิดผลการเรียนรูCตามหลักสูตรดังนี้ 

(1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ6ม 
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4.4.2  วิธีการสอน 

(1) ใหCนักศึกษาฝ•กปฏิบัติจัดการเครือข6ายเป|นกลุ6ม และเนCนใหCมีการแลกเปลี่ยนความรูCในกลุ6มประยุกต<แกCไขปÄญหา

ไดC 

(2) อธิบายถึงงานในปÄจจุบันที่ตCองใชCความรูCดังกล6าวไปประยุกต< เพิ่มแรงบันดาลใจใหCกับนักศึกษา และใหCนักศึกษา

แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

(3) แทรกประสบการณ<ของอาจารย< ในระหว6างสอนโดยผ6านการเล6าเรื่อง ในประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวขCองต6าง ๆ 

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลในหCองเรียน 

(2) ประเมินพฤติกรรมการทำงานเป|นทีมโดยผูCสอน 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดCรับมอบหมาย 

(4) ประเมินความมีส6วนร6วมในระบบ E-learning 

4.5 ทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตCองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชCเครื่องมือที่จําเป|นที่มีอยู6ในปÄจจุบันต6อการทํางาน ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร< 

 4.5.2  วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานใหCนักศึกษาคCนควCา เพื่อวิเคราะห<ออกแบบเครือข6ายและการเลือกใชCโพรโทคอลที่เหมาะสมกับ

เครือข6ายที่ออกแบบไดC  

(2) ใหCนักศึกษาคำนวณ และแสดงใหCเห็นขั้นตอนและกระบวนการทางเครือข6ายอย6างละเอียดไดC  

 4.5.3  วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินจากผลการคำนวณใน Lab และ Assignment ต6าง ๆ ของนักศึกษา 
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5.1 
สัปดาห+ 

ที่ 
หน0วย บท และหวัข8อ 

 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ 

เรียนการสอน 
วิธีการสอน สื่อการสอน 

 
วิธีการ 
ประเมิน 

อาจารย+ 
ผู8สอน บรรยาย ปฏิบัติ 

1 • หลักการเชื่อมต2อสื่อสารบน

เครือข2าย 

• เทคนิค Packet Switching ของ 

Leonard Kleinrock  

• การเกิดของ Internet 

4  • ทราบประวัติของเครือข2าย และ

การเชื่อมต2อเครือข2ายเบื้องตVน   

บรรยาย 

อภิปราย  

Powerpoint  ไม2มีการประเมิน อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

2 • OSI Model  

• แนวคิดของโพรโทคอล TCP/IP  

• อุปกรณ^เครือข2าย 

4  • ฝjกทักษะการคิดและวิเคราะห^ 

ทราบถึงความแตกต2างของโมเดล 

OSI และโพรโทคอล TCP/IP  

• ใชVอุปกรณ^เครือข2ายจริงมา

อธิบายหลักการทำงาน 

บรรยาย 

อภิปราย 

 

Powerpoint 

  

อาจารย^ผูVสอน

สังเกตผูVเรียนในชั้น 

แบบทดสอบการ

แยกแยะชั้นต2าง ๆ 

ของแพ็เก็ตเทียบกับ

มาตรฐาน OSI 

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

3 • Network Topology    4  • ฝjกทักษะการ คิดและบริหาร

เครือข2ายรูปแบบต2าง ๆ ซึ่ง

ประกอบดVวย  

- Body Area Networks 

- Local Area Networks 

- Metropolitan Area 

Networks  

- Wide Area Networks  

- Low-Power Wide Area 

Networks 

 

บรรยาย 

อภิปราย 

และปฏิบัต ิ

Powerpoint  

 

อาจารย^ผูVสอน

สังเกตผูVเรียนในชั้น 

 

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂
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4-5 • กลุ2มมาตรฐาน IEEE 802  

• Media Access Control (MAC) 

Address 

• Maximum Transmission Unit 

(MTU)  

• Ethernet  

• WLAN 

4 4 • ใหVนักศึกษารับรูV จำแนก

ลักษณะร2วมและสรุปกลุ2ม

มาตรฐานเครือข2าย IEEE 802  

• นักศึกษาจับแพ็กเก็ต และนำมา

วิเคราะห^ไดV 

บรรยาย 

อภิปราย 

Powerpoint 

โปรแกรม  

Wireshark 

อาจารย^ผูVสอน

สังเกตผูVเรียนในชั้น 

Wireshark Lab 

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

 

 

6 • IP 

• TCP 

• UDP 

4  • ใหVนักศึกษารับรูV จำแนก

ลักษณะร2วมและสรุปโพรโทคอล 

IP TCP และ UDP  

• นักศึกษาจับแพ็กเก็ต และนำมา

วิเคราะห^ไดV 

บรรยาย 

อภิปราย 

และปฏิบัต ิ

Powerpoint  

โปรแกรม  

Wireshark 

อาจารย^ผูVสอน

สังเกตผูVเรียนในชั้น 

Wireshark Lab 

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

7 • ARP  

• โพรโทคอลในชั้น Transport 

สมัยใหม2  

 

2 2 • ใหVนักศึกษาเขVาใจหนVาที่ 

หลักการพื้นฐานของโพรโทคอล 

ARP 

• เขVาใจจุดอ2อนของโพรโทคอล 

ARP  

• ทดลองปลอมแปลงโพรโทคอล 

ARP และสอนใหVเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของจรรยาบรรณการ

ใชVเครือข2าย 

 Powerpoint  

โปรแกรม  

Wireshark 
 

  

8 สอบกลางภาค   • นักศึกษามีความซื่อสัตย^สุจริตใน

การทำขVอสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำความรูVที่

ไดVมาใชVในการสอบ 

สอบกลาง

ภาค 

 อาจารย^ผูVสอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผูVเรียนใน

หVองสอบ  

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂
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9-10 • การคำนวณสับเน็ต 

• CIDR 

• VLSM 

 

4 4 • นักศึกษารับรูVหลักการออกแบบ

เครือข2ายและการแบ2ง IP ใหV

สับเน็ต 

   - VLSM  

   - CIDR 

• ทดลองแบ2งสับเน็ตจนเกิดความ

เชี่ยวชาญ 

บรรยาย 

อภิปราย 

Powerpoint  

โปรแกรมคำนวณ

สับเน็ต (ipcalc)  

 

• อาจารย^ผูVสอน

สังเกตุจากผูVเรียน  

จับแพ็กเก็ตจริง และ

สังเกตค2าของแต2ละ

โพรโทคอล 

• ผลการคอนฟìก

เครือข2าย 

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

11-12 • เรVาติ้ง  

• ตารางเรVาติ้ง 

• เรVาติ้งแบบถาวร  

• เรVาติ้งโพรโทคอล  

• เรVาติ้งแบบ NAT 

• คอนฟìกเรVาเตอร^เบื้องตVน 

4 4 • เขVาใจวิธีคอนฟìกเครือข2ายใน

อุปกรณ^ต2าง ๆ เช2น อุปกรณ^ 

Cisco และระบบปฏิบัติการลิ

นุกส ̂

 

บรรยาย 

อภิปราย 

และปฏิบัต ิ

Powerpoint  

โปรแกรม 

PacketTracer  

• การออกแบบ

เครือข2ายโดยใชV

โปรแกรมจำลอง  

• PacketTracer 

Lab 

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

13-14 • ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ 

• การเขVารหัสขVอมูล 

• ฟîงก^ชันการแฮช 

• การเขVารหัสแบบกุญแจเดี่ยว 

• การเขVารหัสแบบกุญแจคู2  

• ลายเซ็นดิจิทัล 

4  • ร2วมกันสรุปแนวคิดของความ

มั่นคงบนเครือข2าย  

• เขียนโปรแกรมเขVารหัสและ

ถอดรหัสเบื้องตVน  

บรรยาย 

อภิปราย 

ปฏิบัต ิ

Powerpoint  

 

• ผลการคำนวณ

ตามอลักกอริธึมเขVา

หรัส 

• ผลการเขียน

โปรแกรมเขVารหัส

เบื้องตVน  

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

 

 

 

 

15 • เครือข2ายสำหรับอุปกรณ^

อินเทอร^เน็ตในทุกสิ่ง 

• เครือข2าย Information Centric 

Networks 

4  • เขVาใจหลักการเบื้องตVนเกี่ยวกับ 

SDN CCN และ NDN  

บรรยาย 

อภิปราย 

 

Powerpoint  

 

อาจารย^ผูVสอน

สังเกตุจากผูVเรียน 

 

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂

 

16 สอบปลายภาค   • นักศึกษามีความซื่อสัตย^สุจริตใน

การทำขVอสอบ 

สอบปลาย

ภาค 

 อาจารย^ผูVสอน

สังเกตุจาก

อ.ธงชัย เจือจันทร ̂
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• นักศึกษาสามารถนำความรูVที่

ไดVมาใชVในการสอบ 

พฤติกรรมผูVเรียน

ระหว2างการสอบ 

และผลการสอบ 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู4  

การประเมิน ผลการเรียนรู4 วิธีการประเมิน 
สัปดาห;ที่
ประเมิน 

สัดส>วนของ
การ 

1 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 5.1 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 
 

8 
16 

30% 
40% 

2 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.4, 5.1 

การทำแบบทดสอบ LAB  
งานที่ไดDรับมอบหมาย 
(Assignment)  

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

10% 
15% 

3 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 5.1 
การเขDาชั้นเรียน 

การมีสYวนรYวม 

อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

 
5% 

 
หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

        ธงชัย เจือจันทรb, "เอกสารประกอบการสอน วิชา เครือขYายคอมพิวเตอรbและการสี่อสารขDอมูล", คณะวิทยาศาสตรbและ
เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรb, 2558  
        Hamed Haddadi and Olivier Bonaventure (editors), “Recent Advances in Networking”, Volume 1, 
ACM SIGCOMM eBook, August 2013. 

Bertsekas Dimitri and Robert Gallager. “Data Networks (2nd Edition).” Upper Saddle River, NJ:  
Prentice Hall, 1991. ISBN: 0132009161. 

6.2 เอกสารและข4อมูลสำคัญ  

(1) Richard Stevens, TCP/IP Illustrated. MA: Addison-Wesley Pub. Co., c1994-c1996. ISBN: 
0201633469. 

(2) ธงชัย เจือจันทรb, "การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บสำหรับเชื่อมตYอกับระบบจำลองเครือขYายเสมือน
จริง", คณะวิทยาศาสตรbและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรb, 2558 

(3) Piyawad Kasabai, Thongchai Chuachan and Somnuk Puangpronpitag, “ARP Spoof Vaccination  
and Surveillance System”, in proceedings of the 12th National Computer Science and  
Engineering Conference (NCSEC), Pattaya, Cholburi, Thailand, November 2008; ISBN: 978-974-19- 
3306-8 pp. 217-224. 

 
หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหDนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผูDสอน ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน ผลการเรียนรูDที่ไดDรับ และ
เสนอแนะผYาน ระบบประเมินผูDสอนของสาขาวิชา และ Web board วิชาไดDตลอดเทอม  

7.2 กลยุทธ;การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ที่ไม>ใช>การประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยYอย สอบกลางภาค และปลายภาค 
- ผลจาก web board รายวิชา  
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7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารยbผูDสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธbและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
อยYางเหมาะสม  

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

ในระหวYางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขDอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูDในวิชา ไดD
จากการสอบถามผูDเรียน หรือการสุYมตรวจผลงานของผูDเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยYอย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิขาไดDดังนี ้

(1) การทวนสอบการใหDคะแนนจากการสุYมตรวจผลงานของผูDเรียนโดยจากอาจารยbอื่น หรือผูDทรงคุณวุฒิที่ไมYใชY
อาจารยbประจำหลักสูตร หรือ  

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูDของผูDเรียน โดยตรวจสอบ ขDอสอบ  
7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปô หรือตามขDอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขDอ 7.4 
- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยbผูDสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารยbผูDสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธbการสอนที่ใชD และนำเสนอแนวทางในการปรับปรงุ
และพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อนำเขDาที่ประชุมอาจารยbประจำหลักสูตรพิจารณาใหDความคิดเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชDในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
 

             ผู$สอน 
(……………………………………..) 

            อาจารย0ธงชัย เจือจันทร0 


