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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 1/2562 ชั้นปvที ่3  

1.6 รายวิชาที่ตEองเรียนมาก7อน  (Pre-requisite) 

         ไม6มี  

1.7 รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไม6ม ี

1.8 สถานที่เรียน 

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< ระบบการส6งขCอมูลแบบแอนา 

ล็อกและดิจิตอล อุปกรณ<ที่ ใชCกับระบบการสื่ อสารขCอมูล การวิเคราะห<ระบบสื่อสาร ทิศทางการส6งขCอมูล ชนิดของการส6ง

ขCอมูล สถาปÄตยกรรมของเครือข6าย OSI  และTCP/TP โทโพโลยี ระบบเครือข6ายแวน แลน ระบบเครือข6ายแบบกระจาย 

ระบบเครือข6ายแบบไรCสาย ความมั่งคงปลอดภัยของระบบเครือข6าย กรณีศึกษาการตดิตั้งระบบเครือข6ายแบบ  Peer-to-Peer 

และ Client-Server 

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/ รวมถึงตอบ

คำถามและใหCคำปรึกษาผ6านกระดานถามตอบของวิชา 

 - อาจารย<ประจำวิชา ใหCคำปรึกษาผ6าน Web Board วิชา, E-mail, Facebook 

ตลอดทั้งเทอม และ Chat Room ในวิชา โดยการนัดหมาย 

 - สำหรับกรณีเร6งด6วน ใหCสามารถติดต6อทาง โทรศัพท< 
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หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูDของนักศึกษา 

 
 การพัฒนาผลการเรียนรูCในมาตรฐานผลการเรียนรูCของรายวิชา ในแต6ละดCาน แสดงดังขCอมูลต6อไปนี้ 

4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตCองพัฒนา    

 พัฒนาผูCเรียนใหCมีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงต6อเวลาในการส6งงานที่ไดCรับมอบหมาย และไม6ละเมิดความลับ

ของผูCอื่นระหว6างการสื่อสารไปยังอินเทอร<เน็ต มุ6งเนCนใหCใชCงานซอฟต<แวร<โอเพ6นซอร<ซแทนการใชCซอฟต<แวร<ที่มีลิขสิทธิ์และ

ราคาสูง ซึ่งคุณสมบัติพึงประสงค<มีดังนี ้

(1) ตรงต6อเวลา และมีความรับผิดชอบต6อตนเอง  

(2) เคารพสิทธิ และรับฟÄงความคิดเห็นของผูCอื่น 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.1.2  วิธีการสอน    

  บรรยายพรCอมยกตัวอย6างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวขCองกับการสื่อสารขCอมูล การละเมิด

ละเมิดความลับผูCอื่นที่สื่อสารบนเครือข6าย และการปลอมแปลงตัวตนเพื่อกระทำผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร< 2550 และใหC

แนวทางปóองกันและระวังภัยคุกคาม พรCอมส6งเสริมการใชCความรูCทางเครือข6ายอย6างมีจริยธรรม 

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

 วัดผลดCวยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนที่มีการกล6าวถึงประเด็นดCานจริยธรรม พฤติการณ<การเขCาเรียน 

และพฤติกรรมการใชCเครือข6ายออนไลน<ของการเรียนการสอน ว6าเป|นไปตามคาดหมายไวCหรือไม6 ถCาไม6เป|นไปตามที่คาดหมาย 

ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ<หรือปรับโครงการใหCเหมาะสมมากขึ้น  

4.2 
 
 
 

ความรูE 

4.2.1  ความรูCตCองพัฒนา    

 (1) หลักการเครือข6ายเบือ้งตCน 

      1.1) หลักการเชื่อมต6อสื่อสารบนเครือข6าย 

            • ที่มาของระบบเครือข6าย 

            • โครงสรCางเครือข6าย (Network Topology)  

            • มาตรฐาน OSI  

      1.2) โพรโทคอลที่ใชCในเครือข6าย Ethernet 

            • ความหมายของ Data Link Layers 

            • การสรCางเฟรมขCอมูล (Framing) การตรวจสอบความผิดพลาดในการขนส6ง (Error Detection) 

            • โพรโทคอลเออาร<พี (Address Resolution Protocol: ARP) 

      1.3) การสื่อสารในชั้น Transport และ TCP/IP  

            • IP protocol  

            • TCP protocol  

            • UDP protocol  

            • การเชื่อมต6อเครือข6ายอย6างปลอดภัย 

 (2) ชนิดและอุปกรณ<เครือข6าย 

 (3) กลุ6มมาตรฐาน IEEE 802 
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 (4) สับเน็ต (Subnetting) และ Routing 

      4.1) การคำนวณสับเน็ต 

      4.2) Routing  

            • การกำหนดการเรCาแพ็กเก็ตแบบถาวร (Static Routing)  

            • โพรโทคอลที่ทำใหCเครือข6ายมีความยืดหยุ6น (Dynamic Routing Protocol) 

             • NAT Routing  

      4.3) โพรโทคอลที่ใชCกับเครือข6ายเคลื่อนที ่ 

 (5) ความปลอดภัยในระบบเครือข6าย  

      5.1) การเขCารหัส 

      5.2) Hashing Functions   

      5.3) อัลกอริธึม Diffie-Hellman และ RSA  

 (6) คอมพิวเตอร<เครือข6ายสมัยใหม6  

4.2.2  วิธีการสอน  

บรรยาย ฝ°กปฏิบัติดCวยตนเอง อภิปรายโตCตอบระหว6างอาจารย<และนักศึกษา การใหCขCอคิดเห็นจากประสบการณ<ของ

อาจารย< และมอบหมายงานใหCศึกษาคCนควCาดCวยตนเองแลCวส6งงานผ6านระบบ E-learning ของอาจารย<ผูCสอน 

(https://classroom.google.com)  

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 เขCาใจหลักการพรCอมที่จะศึกษาเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นใหม6ไดC  

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  
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4.4 ทักษะความสัมพันธCระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ<ระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตCองพัฒนา  

 พัฒนาทักษะในการสรCางสัมพันธภาพระหว6างผูCเรียนดCวยกันในรายวิชาเครือข6ายคอมพิวเตอร<และการสื่อสารขCอมูล

เพื่อใหCผูCเรียนเกิดผลการเรียนรูCตามหลักสูตรดังนี้ 

(1) มีความรับผิดชอบต6อการเรียนรูCดCวยตนเองในงานที่ไดCรับมอบหมาย เป|นรายบุคคลหรือรายกลุ6ม 

(2) มีความสามารถในการปรับตัวและทำงานร6วมกับผูCอื่น 

(3) สามารถวางแผน เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพไดC 

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) พัฒนาทักษะในการใชCอินเทอร<เน็ตสืบคCนขCอมูลที่เกีย่วขCอง และนำมาปรับใชCกับเนื้อหาในรายวิชาไดC  

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห<และสรุปประเด็นปÄญหาที่ตCองการโดยใชCเนื้อหาจากงานวิจัย และขCอมูลจาก

อินเทอร<เน็ตที่มาจากแหล6งที่น6าเชื่อถือไดC 

(3) พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูดและเขียน โดยเขียนรายงาน 

 4.5.2  วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานใหCนักศึกษาคCนควCา เพื่อวิเคราะห<ออกแบบเครือข6ายและการเลือกใชCโพรโทคอลที่เหมาะสมกับ

เครือข6ายที่ออกแบบไดC  

(2) ใหCเขียนรายงานจากการออกแบบ การคำนวณดCานเครือข6าย โดยแสดงใหCเห็นขั้นตอนและกระบวนการอย6าง

ละเอียดไดC  

(3) ใหCนักศึกษาเตรียมขCอมูลเบื้องตCนจาก Massive Open Online Courses (MOOCs) ก6อนเขCาชั้นเรียน 

 4.5.3  วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินจากรายกลุ6มในส6วนของงานที่มีลักษณะปฏิบัติร6วมกัน  

(2) ประเมินจากการมีส6วนร6วมในการอภิปราย 
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หมวดท่ี  5    แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน   

คำแนะนำ  :   (ระบุหัวข1อ/รายละเอียด สัปดาห<ที่สอน จำนวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต1องสอดคล1องกับจำนวนหนHวยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช1 รวมทั้งอาจารย<ผู1สอน  ในแตHละหัวข1อ/

รายละเอียดของรายวิชา 

  

สัปดาห1 
ที่ 

หน5วย บท และห;วข;อ 
 

จำนวนชั่วโมง 

ผลการเรียนรู; 
วัตถุประสงค1 
การเรียนรู; 

กิจกรรม
การ 

เรียนการ
สอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย1 
ผู;สอน 

  บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 
 

6      

  1 • อธิบายรายวิชา แนะนำวิธีการเรียน

การสอน ประวัติความเปSนมา และ

เครือขHายเบื้องต1น  

4  � � � � �  • ทราบประวัติของ

เครือขHาย และการ

เชื่อมตHอเครือขHายเบื่อง

ต1น   

บรรยาย 

อภิปราย  

Powerpoint  ไมHมีการประเมิน อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  2 • เครือขHายเบื้องต1น 

• องค<ประกอบที่ใช1ในการสื่อสาร

ข1อมูล 

• โครงสร1างเครือขHาย 

4 0 � � � � �  • รู1ความแตกตHางของ

อุปกรณ<เชื่อมตHอ

อินเทอร<เน็ต แผนผัง

เครือขHาย และบทบาท

ของโพรโทคอล 

บรรยาย 

อภิปราย 

 

Powerpoint  อาจารย<ผู1สอน

สังเกตผู1เรียนในชั้น 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  3 • มาตรฐาน OSI  2 2 � � � � �  • เข1าใจหลักการ OSI 

แยกความแตกตHางกับ 

TCP/IP ได1 

• สามารถจับแพ็กเก็ต 

เพื่อนำมาวิเคราะห<ได1 

บรรยาย 

อภิปราย 

และปฏิบัต ิ

Powerpoint 

และโปรแกรม 

Wireshark 

แบบทดสอบการ

แยกแยะชั้นตHาง ๆ 

ของแพ็เก็ตเทียบกับ

มาตรฐาน OSI  

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 4-5 • โพรโทคอลที่ใช1ในเครือขHาย 8 0 � � � � �  • เข1าใจการสื่อสารในชั้น บรรยาย Powerpoint อาจารย<ผู1สอน อ.ธงชัย เจือ
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Ethernet 

• ความหมายของ Data Link Layers 

• การสร1างเฟรมข1อมูล (Framing) 

การตรวจสอบความผิดพลาดในการ

ขนสHง (Error Detection) 

Data Link การสร1าง 

frame และการ

ตรวจสอบ (Error 

detection) 

อภิปราย สังเกตผู1เรียนในชั้น จันทร< 

 

 

 6-7 • โพรโทคอลเออาร<พี (Address 

Resolution Protocol: ARP) 

4 4 � � � � �  • เข1าใจหน1าที่ หลักการ

พื้นฐานของโพรโทคอล 

ARP 

• เข1าใจจุดอHอนของโพร

โทคอล ARP  

• ทดลองปลอมแปลงโพร

โทคอล ARP และสอนให1

เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของจรรยาบรรณการใช1

เครือขHาย 

บรรยาย 

อภิปราย 

และปฏิบัต ิ

Powerpoint 

และเอสการใบ

งาน 

ทดสอบใช1โปรแกรม 

จูHโจมเครือขHายและ

เขียนรายงาน  

ประเมินจริยธรรม

การใช1โปรแกรม

โจมตีเครือขHาย 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 8 สอบกลางภาค   � � � � �  • นักศึกษามีความซื่อสัตย<

สุจริตในการทำข1อสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำ

ความรู1ที่ได1มาใช1ในการ

สอบ 

สอบกลาง

ภาค 

 อาจารย<ผู1สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผู1เรียนใน

ห1องสอบ  

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  9-10 • การสื่อสารในชั้น Transport และ 

TCP/IP  

   - IP protocol  

   - TCP protocol  

   - UDP protocol 

4 4 � � � � �  • เข1าใจรูปแบบและการ

สHงข1อมูลด1วยโพรโทคอล 

IP TCP และ UDP  

• เข1าใจหลักการเชื่อมตHอ

ข1อมูลบนเครือขHายอยHาง

บรรยาย 

อภิปราย 

Powerpoint 

และเอการการ

คอนฟéก เพื่อให1

การสHงแพ็กเก็ตใน

เครือขHายถูก

• อาจารย<ผู1สอน

สังเกตุจากผู1เรียน  

จับแพ็กเก็ตจริง 

และสังเกตคHาของ

แตHละโพรโทคอล 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 
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• การเชื่อมตHอเครือขHายอยHาง

ปลอดภัย  

ปลอดภัย เข1ารหัส • ผลการคอนฟéก

เครือขHาย 
 11-13 • สับเน็ต (Subnetting) และ 

Routing 

   - การคํานวณสับเน็ต 

   - Routing  

   - การกําหนดการเร1าแพ็กเก็ตแบบ

ถาวร (Static Routing)  

   - โพรโทคอลที่ทําให1เครือขHายมี

ความยืดหยุHน (Dynamic Routing 

Protocol)   

• โพรโทคอลที่ใช1กับเครือขHายเคลื่อน

ท ี

4 8 � � � � �  • เข1าใจหลักการออกแบบ

เครือขHายและการแบHง IP 

ให1สับเน็ต 

   - VLSM  

   - CIDR 

• เข1าใจวิธีคอนฟéก

เครือขHายในอุปกรณ<ตHาง 

ๆ เชHน อุปกรณ< Cisco 

และระบบปฏิบัติการลิ

นุกส< 

• เข1าใจหลักสร1าง

เครือขHายที่เคลื่อนที่ได1 

บรรยาย 

อภิปราย 

และปฏิบัต ิ

Powerpoint  

โปรแกรมคำนวณ

สับเน็ต (ipcalc)  

โปรแกรม 

PacketTracer 

และ CORE 

emulator 

• การทดสอบด1าน

การคำนวณสับเน็ต 

• ผบการคอนฟéก

เครือขHายด1วย 

simulator และ 

emulator   

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 14 • NAT Routing 2 2 � � � � �  • เข1าใจหลักการ 

Network Address 

Translation (NAT) 

และ Port Address 

Translation (PAT)  

 

บรรยาย 

อภิปราย 

ปฏิบัต ิ

Powerpoint  

 

อาจารย<ผู1สอน

สังเกตุจากผู1เรียน 

ตรวจสอบแนวคิด 

ควบคุมเครือขHาย  

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 

 

 

 

 15 • เครือขHายสมัยใหมH  

   - ICN 

   - SDN 

   - IoT 

   - Deep Space Networks 

2 2 � � � � �  • เข1าใจเครือขHายสมัยใหมH

เบื้องต1น ICN, SDN, IoT, 

DTN 

บรรยาย 

อภิปราย 

 

Powerpoint  

 

อาจารย<ผู1สอน

สังเกตุจากผู1เรียนตHอ

การเชื่อมตHอ

เครือขHายในอนาคต 

 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 
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 16 สอบปลายภาค S  � � � � �  • นักศึกษามีความซื่อสัตย<

สุจริตในการทำข1อสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำ

ความรู1ที่ได1มาใช1ในการ

สอบ 

สอบปลาย

ภาค 

 อาจารย<ผู1สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผู1เรียน

ระหวHางการสอบ 

และผลการสอบ 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

สรุปแผนการสอนตHอผลการเรียนรู1    � � � � �    

           หมายเหต ุ: - ผลการเรียนรู1 5 ด1าน  1) ด1านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด1านความรู1  3) ด1านทักษะทางปïญญา  4) ด1านทักษะความสัมพันธ<ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ   5) ด1านทักษะการ

วิเคราะห<เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช1เทคโนโลย ี 

                       - เครื่องหมาย ●  เทHากับ การสอนและต1องประเมินผล       เครื่องหมาย   � เทHากับ การสอนแตHไมHประเมินผล  ถ1าไมHใสHเครื่องหมาย คือ ไมHมีการสอนและไมHประเมินผล 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู4  

การประเมิน ผลการเรียนรู4 วิธีการประเมิน 
สัปดาห;ที่
ประเมิน 

สัดส>วนของ
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  

งานที่ไดFรับมอบหมาย 

(Assignment)  

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

10% 

15% 

3 

1.1-1.7, 2.2, 4.4, 4.5 การเขFาชั้นเรียน 

การมีส[วนร[วม 

อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

 

5% 

 
หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

        Hamed Haddadi and Olivier Bonaventure (editors), “Recent Advances in Networking”, Volume 1, 

ACM SIGCOMM eBook, August 2013. 

        ธงชัย เจือจันทรz เอกสารประกอบการสอน "เครือข[ายคอมพิวเตอรzและการสื่อสารขFอมูล", 2560  
 

6.2 เอกสารและข4อมูลสำคัญ  

(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. 

 
หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหFนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผูFสอน ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน ผลการเรียนรูFที่ไดFรับ และ

เสนอแนะผ[าน ระบบประเมินผูFสอนของสาขาวิชา และ Web board วิชาไดFตลอดเทอม  

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

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบย[อย สอบกลางภาค และปลายภาค 

- ผลจาก web board รายวิชา  
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7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารยzผูFสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธzและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

อย[างเหมาะสม  

- หลังจากผลการประเมินการสอนในขFอ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน  

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

ในระหว[างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขFอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูFในวิชา ไดF

จากการสอบถามผูFเรียน หรือการสุ[มตรวจผลงานของผูFเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย[อย และหลังการออกผลการ

เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิขาไดFดังนี ้

(1) การทวนสอบการใหFคะแนนจากการสุ[มตรวจผลงานของผูFเรียนโดยจากอาจารยzอื่น หรือผูFทรงคุณวุฒิที่ไม[ใช[

อาจารยzประจำหลักสูตร หรือ  

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูFของผูFเรียน โดยตรวจสอบ ขFอสอบ  

 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปï หรือตามขFอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขFอ 7.4 

- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยzผูFสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารยzผูFสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธzการสอนที่ใชF และนำเสนอแนวทางในการปรับปรงุ

และพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อนำเขFาที่ประชุมอาจารยzประจำหลักสูตรพิจารณาใหFความคิดเห็นและ

สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชFในภาคการศึกษาถัดไป 
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