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รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

 
 

หมวดที่  1   ขอมูลทั่วไป 
 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๓๗๐๙ เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมลู 

           ภาษาองักฤษ       4123709    Computer Networks and Data Communications 

1.2 จํานวนหนวยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

          อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา อ.ธงชัย เจือจันทร 

          อาจารยผูสอน                  อ.ธงชัย เจือจันทร 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน  

         ภาคการศึกษา 1/2558 ชั้นปที ่3  

1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 

         ไมมี  

1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)   

ไมม ี

1.8 สถานที่เรียน 

อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุนิทร  
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หมวดที ่ 2   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา 
           (1) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการสื่อสารขอมูลบนเครือขาย 
           (2) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานโพรโทคอลที่ใชเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรได 
           (3) เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถใชโปรแกรมดานเครือขายได 
           (4) เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานการจัดการบริหารเครือขาย ดวยแนวคิดการจัดการและใชซอฟตแวรบริหาร 
เครือขายได 
           (5) เพื่อใหนักศึกษาเขาใจหลักการเขารหสัใหความมั่นคงกบัการเชื่อมตอในระบบเครือขายได 

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อปรบัปรุงเนื้อหาใหทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปจจุบันตามมาตรฐานสากล 

 

หมวดที่  3   ลักษณะและการดําเนินการ 

3.1 คําอธิบายรายวิชา   

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางเครื่องคอมพิวเตอร ระบบการสงขอมูลแบบแอนา 
ล็อกและดิจิตอล อุปกรณที่ ใชกับระบบการสื่ อสารขอมูล การวิเคราะหระบบสื่อสาร ทิศทางการสงขอมูล ชนิดของการสง
ขอมูล สถาปตยกรรมของเครือขาย OSI  และTCP/TP โทโพโลยี ระบบเครือขายแวน แลน ระบบเครอืขายแบบกระจาย 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ความมั่งคงปลอดภัยของระบบเครือขาย กรณีศึกษาการติดตั้งระบบเครือขายแบบ  Peer-to-Peer 
และ Client-Server 

3.2 จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ความตองการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ/ฝกภาคสนาม/
ฝกงาน 

30 ชั่วโมง 

การศึกษาดวยตนเอง 
75 ชั่วโมง 

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซต http://comsci.srru.ac.th/tclass/ รวมถึงตอบ
คําถามและใหคําปรึกษาผานกระดานถามตอบของวิชา 
 - อาจารยประจําวิชา ใหคําปรึกษาผาน Web Board วิชา, E-mail, Hangouts, Google+ 
ตลอดทั้งเทอม และ Chat Room ในวิชา โดยการนัดหมาย 
 - สําหรับกรณีเรงดวน ใหสามารถติดตอทาง โทรศัพท 
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หมวดที่  4    การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

 การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรยีนรูของรายวิชา ในแตละดาน แสดงดังขอมูลตอไปนี ้

4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา    
 พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผดิชอบ มีวินัย และตรงตอเวลาในการสงงานที่ไดรับมอบหมาย และไมละเมดิความลบั
ของผูอื่นระหวางการสื่อสารไปยังอินเทอรเน็ต มุงเนนใหใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรซแทนการใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์และ
ราคาสูง ซึ่งคณุสมบัติพึงประสงคมดีังนี ้

(1) ตรงตอเวลา และมีความรับผดิชอบตอตนเอง  
(2) เคารพสิทธิ และรับฟงความคดิเหน็ของผูอื่น 
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.1.2  วิธีการสอน    
  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณศีึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรมที่เกี่ยวของกับการสื่อสารขอมูล การละเมิด
ละเมิดความลับผูอื่นที่สื่อสารบนเครือขาย และการปลอมแปลงตัวตนเพื่อกระทําผดิตาม พรบ.คอมพิวเตอร 2550 และให
แนวทางปองกันและระวังภัยคุกคาม พรอมสงเสรมิการใชความรูทางเครือขายอยางมีจริยธรรม 

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
 วัดผลดวยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในช้ันเรียนที่มีการกลาวถึงประเด็นดานจริยธรรม พฤติการณการเขาเรียน 
และพฤติกรรมการใชเครือขายออนไลนของการเรียนการสอน วาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหมาย 
ก็อาจเปลี่ยนสถานการณหรือปรับโครงการใหเหมาะสมมากขึ้น  

4.2 
 
 
 

ความรู 

4.2.1  ความรูตองพัฒนา    
 (1) หลักการเครือขายเบื้องตน 
      1.1) หลักการเชื่อมตอสื่อสารบนเครือขาย 
            • องคประกอบที่ใชในการสื่อสารขอมลู 
            • โครงสรางเครือขาย (Network Topology)  
            • มาตรฐาน OSI  
      1.2) โพรโทคอลที่ใชในเครือขาย Ethernet 
            • ความหมายของ Data Link Layers 
            • การสรางเฟรมขอมูล (Framing) การตรวจสอบความผิดพลาดในการขนสง (Error Detection) 
            • โพรโทคอลเออารพี (Address Resolution Protocol: ARP) 
      1.3) การสื่อสารในชั้น Transport และ TCP/IP  
            • IP protocol  
            • TCP protocol  
            • UDP protocol  
            • การเชื่อมตอเครือขายอยางปลอดภยั 
 (2) สับเน็ต (Subnetting) และ Routing 
      2.1) การคํานวณสับเน็ต 
      2.2) Routing  
            • การกําหนดการเราแพก็เก็ตแบบถาวร (Static Routing)  
            • โพรโทคอลที่ทําใหเครอืขายมีความยดืหยุน (Dynamic Routing Protocol)  
      2.2) โพรโทคอลที่ใชกับเครือขายเคลื่อนท่ี  
 (3) กลไกการทํางานของเครือขายขั้นสูง 
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      3.1) อัลกอริธึม Retransmission 
      3.2) Fragmentation and Reassembly  
      3.3) Queuing Algorithms และวิธีควบคุมการไหลของแพ็กเกต็ (Traffic Control) 
 (4) กลไกการสื่อสารบนเครือขายในอนาคต (อยูระหวางการวจิัย) 
      4.1) Software Defined Network (SDN) 
      4.2) Content Centric Network (CCN) 
      4.2) Named Data Networking (NDN) 
 
4.2.2  วิธีการสอน  

บรรยาย ฝกปฏิบตัิดวยตนเอง อภปิรายโตตอบระหวางอาจารยและนักศึกษา การใหขอคิดเห็นจากประสบการณของ
อาจารย และมอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองแลวสงงานผานระบบ E-learning ของอาจารยผูสอน 
(http://comsci.srru.ac.th/tclass) 
4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินจากการทดสอบในช้ันเรียน เชน ทดสอบความรูพื้นฐาน การคํานวณสับเนต็ เปนตน และการเรียนรูดวย
ตนเองเพิ่มเตมิและทํารายงานสวนบุคคล 

(2) ประเมินผลจาก LAB โดยเนนที่การปฏิบัติ เชน LAB การคอนฟกเราเตอร เปนตน  
(3) ประเมินจาก Assignment ที่นักศึกษากลับไปปฏิบัติตามใบงาน และสงผานระบบ E-learning ของผูสอน 

4.3 ทักษะทางปญญา  

4.3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการคดิดานการออกแบบเครือขายจากความรูของรายวิชา กากคอนฟกอุปกรณเครือขาย 
และการแกไขปญหาเครือขายไดอยางเชีย่วชาญ  ดานการประยุกตใชนักศึกษาสามารถคดิประยุกตโดยนําความรูจากรายวิชา 
พัฒนาออกแบบและจัดการระบบเครือขาย เขาใจหลักการพรอมที่จะศึกษาเทคนิคที่อาจเกดิขึ้นใหมในอนาคตได  

4.3.2  วิธีการสอน 
(1) บรรยายหลักพื้นฐาน ประสบการณจากผูสอน และใหนักศึกษาออกแบบ 
(2) ฝกปฏิบัตคิอนฟกเครือขายดวยโปรแกรมจําลอง (Simulation) 
(3) ใหนักศึกษาออกแบบเครือขายและคอนฟกเครือขาย (Assignment) 
(4) ใชระบบ E-learning ในการทบทวนการเรียน ซักถามประเด็นเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน และอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนการบาน คะแนนพัฒนาโปรแกรม และคะแนนสอบปลายภาค 
(2) สังเกตปรฤติกรรมการแกไขปญหา 
(3) การตรวจสอบการเสนอแนวคดิผานระบบ E-learning  

4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา  
 พฒันาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกันในรายวชิาเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล

เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามหลักสูตรดังนี ้
(1) มีความรับผิดชอบตอการเรยีนรูดวยตนเองในงานที่ไดรับมอบหมาย เปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
(2) มีความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น 
(3) สามารถวางแผน เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได 
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4.4.2  วิธีการสอน 
(1) ใหนักศึกษาฝกปฏิบัตจิัดการเครือขายเปนกลุม และเนนใหมกีารแลกเปลี่ยนความรูในกลุมประยุกตแกไขปญหา

ได 
(2) อธิบายถึงงานในปจจบุันท่ีตองใชความรูดังกลาวไปประยุกต เพิ่มแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษา และใหนักศึกษา

แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
(3) แทรกประสบการณของอาจารย ในระหวางสอนโดยผานการเลาเรื่อง ในประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวของตาง ๆ 

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินผลในหองเรียน 
(2) ประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีมโดยผูสอน 
(3) ประเมินจากความรับผดิชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
(4) ประเมินความมสีวนรวมในระบบ E-learning 

4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
(1) พัฒนาทักษะในการใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมลูที่เกี่ยวของ และนํามาปรับใชกับเนื้อหาในรายวิชาได  
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาทีต่องการโดยใชเนื้อหาจากงานวิจัย และขอมูลจาก

อินเทอรเน็ตที่มาจากแหลงที่นาเชือ่ถือได 
(3) พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูดและเขยีน โดยเขียนรายงาน 

 4.5.2  วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา เพื่อวิเคราะหออกแบบเครือขายและการเลือกใชโพรโทคอลที่เหมาะสมกับ

เครือขายที่ออกแบบได  
(2) ใหเขียนรายงานจากการออกแบบ การคํานวณดานเครือขาย โดยแสดงใหเห็นขั้นตอนและกระบวนการอยาง

ละเอียดได  
(3) ใหนักศึกษาเตรียมขอมูลเบื้องตนจาก Massive Open Online Courses (MOOCs) กอนเขาชั้นเรียน 

 4.5.3  วิธีประเมินผล 
(1) ประเมินจากรายกลุมในสวนของงานที่มีลักษณะปฏิบตัิรวมกัน  
(2) ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
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หมวดที่  5    แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน   

คําแนะนํา  :   (ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช รวมทั้งอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/
รายละเอียดของรายวิชา 

  

สัปดาห 
ที ่

หนวย บท และหวขอ 
 

จํานวนชั่วโมง 

ผลการเรียนรู 
วัตถุประสงค 
การเรียนรู 

กิจกรรม
การ 

เรียนการ
สอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย 
ผูสอน 

  บรรยาย ปฏิบัต ิ 1 2 3 4 5 
 

6      

  1 • อธิบายรายวชิา แนะนําวิธีการเรยีน
การสอน ประวัติความเปนมา และ
เครือขายเบื้องตน  

4        • ทราบประวัติของ
เครือขาย และการ
เชื่อมตอเครือขายเบื่อง
ตน   

บรรยาย 
อภิปราย  

Powerpoint  ไมมีการประเมิน อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

  2 • เครือขายเบื้องตน 
• องคประกอบที่ใชในการสื่อสารข
อมูล 
• โครงสรางเครือขาย (Network 
Topology) 

4 0       • รูความแตกตางของ
อุปกรณเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต แผนผัง
เครือขาย และบทบาท
ของโพรโทคอล 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

Powerpoint  อาจารยผูสอน
สังเกตผูเรียนในช้ัน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

  3 • มาตรฐาน OSI  2 2       • เขาใจหลักการ OSI 
แยกความแตกตางกับ 
TCP/IP ได 
• สามารถจับแพ็กเกต็ 
เพื่อนํามาวิเคราะหได 

บรรยาย 
อภิปราย 
และปฏิบตั ิ

Powerpoint 
และโปรแกรม 
Wireshark 

แบบทดสอบการ
แยกแยะชั้นตาง ๆ 
ของแพ็เก็ตเทียบกับ
มาตรฐาน OSI  

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

 4-5 • โพรโทคอลที่ใชในเครือขาย 
Ethernet 
• ความหมายของ Data Link Layers 
• การสรางเฟรมขอมูล (Framing) 
การตรวจสอบความผิดพลาดในการ

8 0       • เขาใจการสื่อสารในช้ัน 
Data Link การสราง 
frame และการ
ตรวจสอบ (Error 
detection) 

บรรยาย 
อภิปราย 

Powerpoint อาจารยผูสอน
สังเกตผูเรียนในช้ัน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 
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ขนสง (Error Detection) 

 6-7 • โพรโทคอลเออารพี (Address 
Resolution Protocol: ARP) 

4 4       • เขาใจหนาท่ี หลักการ
พื้นฐานของโพรโทคอล 
ARP 
• เขาใจจุดออนของโพร
โทคอล ARP  
• ทดลองปลอมแปลงโพร
โทคอล ARP และสอนให
เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของจรรยาบรรณการใช
เครือขาย 

บรรยาย 
อภิปราย 
และปฏิบตั ิ

Powerpoint 
และเอสการใบ
งาน 

ทดสอบใชโปรแกรม 
จูโจมเครือขายและ
เขียนรายงาน  
ประเมินจริยธรรม
การใชโปรแกรม
โจมตเีครือขาย 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

 8 สอบกลางภาค         • นักศึกษามีความซื่อสตัย
สุจรติในการทําขอสอบ 
• นักศึกษาสามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชในการ
สอบ 

สอบกลาง
ภาค 

 อาจารยผูสอน
สังเกตุจาก
พฤติกรรมผูเรียนใน
หองสอบ  

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

  9-10 • การสื่อสารในช้ัน Transport และ 
TCP/IP  
   - IP protocol  
   - TCP protocol  
   - UDP protocol 
• การเชื่อมตอเครือขายอยาง
ปลอดภัย  
   - Transport Layer Security 
(TLS) 

4 4       • เขาใจรูปแบบและการ
สงขอมูลดวยโพรโทคอล 
IP TCP และ UDP  
• เขาใจหลักการเชื่อมตอ
ขอมูลบนเครือขายอยาง
ปลอดภัย 

บรรยาย 
อภิปราย 

Powerpoint 
และเอการการ
คอนฟก เพื่อให
การสงแพก็เก็ตใน
เครือขายถูก
เขารหสั 

• อาจารยผูสอน
สังเกตุจากผูเรยีน  
จับแพ็กเก็ตจริง 
และสังเกตคาของ
แตละโพรโทคอล 
• ผลการคอนฟก
เครือขาย 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

 11-13 • สับเน็ต (Subnetting) และ 
Routing 
   - การคํานวณสับเนต็ 
   - Routing  

4 8       • เขาใจหลักการออกแบบ
เครือขายและการแบง IP 
ใหสับเน็ต 
   - VLSM  

บรรยาย 
อภิปราย 
และปฏิบตั ิ

Powerpoint  
โปรแกรมคํานวณ
สับเน็ต (ipcalc)  
โปรแกรม 

• การทดสอบดาน
การคํานวณสับเนต็ 
• ผบการคอนฟก
เครือขายดวย 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 
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   - การกําหนดการเราแพ็กเก็ตแบบ
ถาวร (Static Routing)  
   - โพรโทคอลที่ทําใหเครือขายมี
ความยืดหยุน (Dynamic Routing 
Protocol)   
• โพรโทคอลที่ใชกับเครือขายเคลือ่น
ท ี

   - CIDR 
• เขาใจวิธีคอนฟก
เครือขายในอุปกรณตาง 
ๆ เชน อุปกรณ Cisco 
และระบบปฏิบตัิการลิ
นุกส 
• เขาใจหลักสราง
เครือขายที่เคลื่อนที่ได 

PacketTracer 
และ CORE 
emulator 

simulator และ 
emulator   

 14 • กลไกการทํางานของเครือขายขั้นสูง  
   - อัลกอริธึม Retransmission 
   - Fragmentation & 
Reassembly 
   - Queuing Algorithms และวิธี
ควบคุมการไหลของแพ็กเก็ต (Traffic 
Control) 

2 2       • เขาใจหลักการ 
Retransmission  
• เขาใจกลไกการควบคุม
การไหลของแพ็กเกต 

บรรยาย 
อภิปราย 
ปฏิบัต ิ

Powerpoint  
 

อาจารยผูสอน
สังเกตุจากผูเรยีน 
ตรวจสอบแนวคดิ 
ควบคุมเครือขาย  

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 
 
 
 
 

 15 • งานวิจัยดานการสื่อสารบนเครือข
ายในปจจุบัน 
   - Software Defined Network 
(SDN) 
   - Content Centric Network 
(CCN) 
   - Named Data Networking 
(NDN) 

2 2       • เขาใจหลักการเบื้องตน
เกี่ยวกับ SDN CCN และ 
NDN  

บรรยาย 
อภิปราย 
 

Powerpoint  
 

อาจารยผูสอน
สังเกตุจากผูเรยีนตอ
การเชื่อมตอ
เครือขายในอนาคต 
 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 
 

 16 สอบปลายภาค S        • นักศึกษามีความซื่อสตัย
สุจรติในการทําขอสอบ 
• นักศึกษาสามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชในการ
สอบ 

สอบปลาย
ภาค 

 อาจารยผูสอน
สังเกตุจาก
พฤติกรรมผูเรียน
ระหวางการสอบ 
และผลการสอบ 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร 
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  1 อธิบายรายวิชา ประวตัิความเปนมา 
และเครือขายเบื้องตน  

4        ทราบประวตัิของ
เครือขาย และการ
เชื่อมตอเครือขายเบื่อง
ตน   

บรรยาย 
อภิปราย  

การเขียนกระดาน 
และใชสื่อประสม 
ใชงาน 
 

ไมมีการประเมิน อ.ธงชัย เจือ
จันทร 

  
  

สรุปแผนการสอนตอผลการเรียนรู            

           หมายเหต ุ: - ผลการเรียนรู 5 ดาน  1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ   5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี 
                       - เครื่องหมาย ●  เทากับ การสอนและตองประเมินผล       เครื่องหมาย    เทากับ การสอนแตไมประเมินผล  ถาไมใสเครื่องหมาย คือ ไมมีการสอนและไมประเมินผล 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู  

การประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

1 
1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 

3.4, 4.8, 5.1, 5.2-5.4 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 
 

8 
16 

30% 
40% 

2 
1.2-1.5, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 

3.1-3.4, 4.4-4.6, 5.1, 5.3, 5.4 
การทําแบบทดสอบ LAB  
งานที่ไดรับมอบหมาย 
(Assignment)  

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

10% 
15% 

3 

1.1-1.7, 2.2, 4.4, 4.5 การเขาชั้นเรยีน 
การมีสวนรวม 
อภิปราย และเสนอความคดิเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

 
5% 

 

หมวดที่   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 ตําราและเอกสารหลัก  

        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 เอกสารและขอมูลสําคัญ  

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

(2) 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. 

 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผูสอน ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน ผลการเรียนรูทีไ่ดรับ และ
เสนอแนะผาน ระบบประเมินผูสอนของสาขาวิชา และ Web board วิชาไดตลอดเทอม  

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ที่ไมใชการประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค 
- ผลจาก web board รายวิชา  

7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
อยางเหมาะสม  

- หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน  
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  

ในระหวางกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรูในวิชา ได
จากการสอบถามผูเรียน หรือการสุมตรวจผลงานของผูเรยีน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิขาไดดังนี ้

(1) การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียนโดยจากอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไมใช
อาจารยประจําหลักสตูร หรือ  

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูของผูเรยีน โดยตรวจสอบ ขอสอบ  
 

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 7.4 
- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารยผูสอนรับผดิชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคดิเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรบัใชในภาคการศึกษาถัดไป 

 

 

 

             ผูสอน 
(……………………………………..) 

            อาจารยธงชัย เจือจันทร 


