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รายละเอียดของรายวิชา 

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชา  วิทยาการคํานวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาที่     1    ปการศึกษา     2564  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา  CS3723  การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย (Data communication and network 

Systems) 

2.  จํานวนหนวยกิต  3 หนวยกิต 

3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) ประเภทรายวิชาเอก

บังคับ 

4.  ภาคการศกึษา / ชั้นปทีเ่รียน  ภาคการศึกษาที่ 1 /ช้ันปที่ 3 

5.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite)  ไมม ี

6.  รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  ไมมี 

7.  ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย สุธีรา  พ่ึงสวัสด์ิ 

8.  สถานทีเ่รยีน อาคารเรียน 2   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  ภาคบรรยาย 

 กลุม 01 วันพฤหัสบดี เวลา  10.30 – 12.30 น.  หอง 2-421 

  ภาคปฏิบัติการ 

 กลุม 01 วันพฤหัสบดี เวลา  13.30 – 16.30 น.  หอง 2-430 

9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด   2 สิงหาคม 2564 

 

 

หมวดที่  2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. ใหนักศึกษาเขาใจหลักการพ้ืนฐานของสภาพแวดลอมทาง ฮารดแวรและ ซอฟตแวร ของการสื่อสารขอมูล  

2. ใหนักศึกษาสามารถอธิบายการทํางานขององคประกอบตาง ๆ ในระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการใช

งานอยูทั่วไป 

3. ใหนักศึกษาสามารถออกแบบ และกําหนดองคประกอบโดยรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

4. ฝกปฏิบัติการออกแบบติดต้ังอุปกรณ และการสรางเครือขาย โดยใช อุปกรณ และ Software ที่มี

มาตรฐานสากล 

5. นําความรูที่ไดไปประยุกตในการพัฒนาโครงงานประจํารายวิชา และ/หรือโครงงานพิเศษได 
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ผลลพัธการเรยีนรูระดับรายวิชา (Course-Level Learning Outcomes : CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ 

 นําความรูไปประยุกตใชในโครงงานไดอยางเหมาะสม 

 สามารถเลือกใชวิธีการแกไขปญหาดานเครือขายคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 สามารถปฏิบัติงานดานเครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได 

 

2.  วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

จากผลการประเมินในปการศึกษาที่ผานมา จากขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา สําหรับ

การเรียนการสอนและเน้ือหารายวิชานักศึกษาตอบวาดี ไมตองปรับปรุงเรื่องใด และจากขอวิพากษสําคัญจากผล

การประเมินโดยวิธีอ่ืน จึงไดนําผลการประเมินดังกลาวในปการศึกษาที่ผานมานํามารวมออกแบบการเรียนรู โดยมี

วัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพ่ือใหการเรียนการสอนของรายวิชาน้ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2552 ที่อยูภายใต

ขอกําหนดของ สํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) 

2. ปรบัปรงุเน้ือหาตลอดจนรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับสภาพนักศึกษาที่เขาเรียน 

3. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่เก่ียวของกับเน้ือหารายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีทางเลือกในการ

ทบทวนบทเรียนเพ่ิมขึ้น 

4. จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสื่อและเน้ือหาในแตละหัวขอ 

เชน การใชวีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณอ่ืน ๆ  เปนตน ทั้งใหนักศึกษามีความเขาใจเน้ือหาและ

เรียนรูดวยตนเองเพ่ิมขึ้น 

5. ใชระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยฯ (https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/) มาประกอบการ

เรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาใชเปนแหลงความรูสําหรับทบทวนดวยตนเอง จัดเก็บ

ขอมูลที่เก่ียวของกับรายวิชา เชน การบาน ไฟลนําเสนองาน ไฟลเอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียน

การสอน และแบบทดสอบ เปนตน รวมทั้งใชเปนชองทางปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน  

6.  ในแตละคาบของการสอน ไดใหโอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับ

หัวขอตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งไดเปดหองสนทนาและกระดานสนทนาไวในระบบ E-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยไวใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณกันนอกหองเรียนดวย 

7. สงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษโดยใหนักศึกษาฝกอานจากหนังสือประกอบการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ

เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และคนควาบทความวิชาการภาษาอังกฤษพรอมสรุปประเด็นและนําเสนอหนาช้ันเรียน 

8. ปรับปรุงรูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Active Learning)  และ

พัฒนากิจกรรมรูปแบบการเรียนรูดวยโครงการ (Project-based Learning) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงในการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

9. ในแตละคาบของการสอน ไดใหโอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับ

หัวขอตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งไดเปดหองสนทนาและกระดานสนทนาไวในระบบ E-learning ของทาง

มหาวิทยาลัยไวใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณกันนอกหองเรียนดวย 
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10. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพานักศึกษาเขารวมงานวิชาการ เพ่ือเปดโลกทัศนดานการพัฒนาผลงาน

วิชาการ/นวัตกรรม และกอใหเกิดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการในอนาคต 

11. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค 

(Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) 

12. ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาใหมีลักษณะเปนการเรียนรูที่ผลมผสานรูปแบบการ

เรียนรูที่มีความหลากหลาย (Blended Learning) มากยิ่งขึ้น เพ่ือใหตอบรับกับรูปแบบการเรียนรูใน

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

 

 

หมวดที่  3  สวนประกอบของรายวิชา 

1.  คําอธบิายรายวิชา 

  แนวคิดและองคประกอบของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย   สถาปตยกรรมเครือขาย  มาตรฐาน

ของเครือขาย แบบจําลองเช่ือมโยงโครงขายระบบเปดตัวกลางและอุปกรณเครือขาย   ชนิดรูปแบบของเครือขาย   

การเช่ือมตอและการจัดกําหนดเสนทาง   การจัดการและการออกแบบระบบเครือขาย   การทํางานของโพรโทคอล

ขอตกลงในการสื่อสารตาง ๆ   การรักษาความปลอดภัยของเครือขาย   แนวโนมและการพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสาร

ขอมูลและระบบเครือขาย และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝกปฏิบติัการ 

บรรยาย 30 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา การฝกปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา 

 

3.  วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

วันอังคาร เวลา 9.00 – 16.00 น. (เฉพาะบุคคลที่ตองการ) โดยประกาศเวลาใหคําปรึกษาที่หนาบูธทํางาน 

นอกจากน้ียังสามารถปรึกษาผานชองทางออนไลนได เชน เฟสบุก และไลน 

 

หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรยีนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนาเพื่อใหผูเรียน 

1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
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1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

แตเน่ืองจากตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชาน้ัน ทั้ง 3 ขอเปนความรับผิดชอบรองจึงไมไดเนนทางดานน้ี  

 (2)  วิธีการสอน 

- ในการเรียนการสอน ผูสอนไดมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพไวในหัวขอตาง ๆ 

- ยกตัวอยางการใชคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด และการใชคอมพิวเตอรในทางตรงกันขาม 

ใหนักศึกษาแสดงปญหาตาง ๆ และวิธีทางการแกไขปญหาตาง ๆ เหลาน้ัน  

- ทําความเขาใจกับนักศึกษาในเรื่องความรับผิดขอบในการสงงานที่ไดรับมอบหมายทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ 

- มอบหมายใหนักศึกษาเขารวม เขาคลาสออนไลน ในหัวขอ Cyber Security Operation 

ตรวจสอบเวลาเขาเรียนของนักศึกษา พรอมสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา วาเปนไปตามขอ 

(1.2) หรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหมาย อาจมีการพูดคุยเพ่ือทําความเขาใจถึงปญหา และมุมมองของนักศึกษา 

เพ่ือหาทางปรับใหเหมาะสมมากขึ้น ทําความเขาใจกับนักศึกษาใหตรงกัน ในเรื่องการเขาช้ันเรียน การสงงานที่

ไดรับมอบหมาย ใหตรงตามกําหนด การแตงกายที่เหมาะสม 

     นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ 

ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู) และไดย้ําเตือนใหนักศึกษาดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม โดยแสดงไวใน PowerPoint และหนาจอคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ และ

ใหนักศึกษา กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งที่เปนรายบุคคล รายกลุม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเนนเรื่องการไมละเมิด

ลิขสิทธ์ิ โดยในการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดเนนใหนักศึกษารูจักการประหยัดพลังงาน กฎระเบียบการเขาใช

หองปฏิบัติการโดยเนนเรื่องโครงการหองเรียนสดใสไรขยะ ใหนักศึกษารูจักการดูแลหองเรียนใหสะอาดอยูเสมอ ไม

นําอาหารเครื่องด่ืมมารับประทานในหองเรียน และคัดแยกขยะใหถูกประเภท เพ่ือความสะดวกในการจัดการขยะ 

ซึ่งเปนการสรางคุณธรรมทั้งในดานความซื่อสัตย ประหยัด และรับใชสังคมไดทางหน่ึง และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย เชน การเขาเรียน การปฏิบัติตัวในการเขาสอบ รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. (สะสาง สะดวก 

สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงาม สิ่งแวดลอม) ใหสอดคลองกับเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชาดวย 

 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการสงงานที่ไดรับมอบหมาย การเขาช้ันเรียน และการมสีวนรวมในช้ันเรียน 

 

2.  ความรู 
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 (1)  ความรูทีต่องไดรับ 

2.1    มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา  

2.2    สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต 

ความรูทักษะ และการใชเครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา  

2.3    สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ

ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด  

2.7    มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

 

 (2)  วิธีการสอน 

- จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนลักษณะของ Blended Learning โดยมีการจัดการ

เรียนการสอนภายในหองเรียน การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนจากการเรียนผานเว็บ  (e-

learning)  นอกจากน้ีไดจัดทําสื่อสําหรับใหนักศึกษาสามารถนําไปทบทวนความรูไดทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลา 

นอกจากน้ีในบางประเด็นไดมอบหมายใหนักศึกษาทําการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และนํามาแลกเปลี่ยนความรู

โดยการนําเสนอหนาช้ันเรียน โดยมีรูปแบบการสอนดังน้ี 

การสอนในคาบบรรยาย 

1. 30 นาทแีรก ผูสอนอธิบายขั้นตอน วิธีการ โดยผูสอนใชตัวอยางในการทบทวนเน้ือหาการ

เรียนจาก Online lecture  

2. เมื่อศึกษาจบในแตละบท ใหนักศึกษาฝกทาํโจทย อาจทําเปนรายบุคคล/รายกลุม  

3. สุมผูเรียนออกมานําเสนอวิธีการแกปญหาในช้ันเรียน จากน้ันผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับ

ช้ีใหเห็นขอบกพรองของงาน  

4. หลังจากจบคาบบรรยาย ผูเรยีนทําการบาน/งานที่มอบหมาย/quiz และสงงานตามที่

ผูสอนกําหนด 

บรรยายออนไลน (Online Lectures) 

1. ผูสอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลนทั้งหมดใน e-learning กอนเริ่ม

ภาคการศึกษา 

2. สื่อการสอนประกอบดวย สไลดประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล 

PDF  คลิปเสียงประกอบการบรรยาย  การบานที่เกี่ยวของกับเน้ือหา 

3. บรรยายออนไลน ผาน MS-team , Zoom Meeting 

4. หลังจากบรรยายออนไลน ผูเรียนทําการบาน/งานที่มอบหมาย/quiz และสงงานตามที่

ผูสอนกําหนด 

5. ชองทางการติดตอสื่อสารผานกลุม line 

- บรรยายโดยใชปญหานํา (Problem-based Learning) สลับกับการยกตัวอยางการใชงาน และมี

หลักคิดทางวิชาการในศาสตรที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ  
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- ใหนักศึกษาไดฝกใชอุปกรณทางเครือขายคอมพิวเตอร  รูจักการแกไขปญหาที่หลากหลายจาก

การฝกอุปกรณที่แตกตาง   กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

- การมอบหมายใหจัดทําโครงงาน เปนการออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรจากภาพแปลนอาคาร 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาในช้ันเรียนและจากการฝกปฏิบัติในหองเรียน มา

ออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่นําไปใชงานไดจริง รวมถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทําโครงการจากการ

คนหาขอมูลที่หลากหลาย สรางเสริมใหนักศึกษาในการคนควา  กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการ

เรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication and 

collaboration) และการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งสราง

ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and productivity)  ซึ่งเปนการจัดการ

เรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และเปนการเรียนรูในรูปแบบ 

Project-based Learning นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิด

สรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแตละคาบของการสอนทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ ไดให

โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่นประสบการณเกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

- สงเสรมิทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกัน

เปนกลุม เพ่ือทําการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) จากกรณีศึกษาทีพ่บในโครงการ ประสบการณจากการเรียน

การสอน ประสบการณจริง ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ เพ่ือสรปุเปนองคความรู โดยเปนการฝกทักษะการ

ติดตอสื่อสาร (Communication) ทั้งมีการนําเสนอหนาช้ันเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันในกลุมผูเรียน การ

พูดคุยกับผูเขารวมโครงการ และมีการเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลงานตอยอดใหม ๆ อยางสรางสรรค ซึ่งเปนการ

ฝกทักษะดานการคิดสรางสรรค (Creativity) 

- มอบหมายใหทาํการคนควาขอมูลดวยตนเอง เปนรายบุคคล จากบทความภาษาตางประเทศ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม ๆ ดานเครือขายคอมพิวเตอร เปนการจัดการเรียนรูทีใ่หผูเรยีนไดเรียนรู

ดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  และการรูสื่อ (Media literacy) นอกจากน้ียังเปนการสงเสริม

ทักษะดาน การคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical 

Thinking) อีกดวย 

- บูรณาการงานวิจัยการการเรียนการสอน ในหัวขอ แพลตฟอรมการสงสัญญาณขอความชวยเหลือ 

ภายในโดยใชเทคโนโลยี Narrowband-Internet of Things (NB-IoT) ใหนักศึกษาไดศึกษาและเรียนรูเทคโนโลยีที่

หลากหลาย และสมัยใหม พรอมอภิปรายผลการศึกษา 

- จัดกิจกรรม คลินิกคอมพิวเตอรออนไลน กับการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2564 โดยให

นักศึกษาใหคําปรึกษาผานสื่อออนไลน และมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําวีดิทัศนและสื่อความรู ใหความรูดาน

เครือขายคอมพิวเตอร  โดยแบงการทําเปนคู พรอมทั้งนําเสนอหนาช้ันเรียน และเผยแพรบนเว็บไซต เปนการ

สงเสริมทักษะดานการคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห 
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(Critical Thinking) อีกดวย โดยใหนํากรณีศึกษาที่พบในโครงการ นํามาวิเคราะหรวมกับการเรียนการสอน และ

การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาความสามารถในการประยุกตความรู 

ใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม และสรุปเปนองคความรู รวมทั้งมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการและมีการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในการมีสวนรวมอยางชัดเจน มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง 

(Initiative and self – direction) และเปนการบูรณาการการ กับการเรียนการสอน  กิจกรรมนี้ถือเปน

กิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

เรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการ

รวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการ

คิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

 

(3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

- ประเมินจากงานคนควาดวยตนเอง  

- ประเมินจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการเขารวมโครงการคลินิกคอมพิวเตอรออนไลน และการจดัทําสื่อ 

- การทดสอบยอย 

- การสอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปญญา 

 (1)  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา  

       3.4  สามารถประยุกตความรูและทกัษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

(3.4) 

         (2)  วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหจัดทําโครงงาน เปนการออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรจากภาพแปลนอาคาร 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาในช้ันเรียนและจากการฝกปฏิบัติในหองเรียน มา

ออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่นําไปใชงานไดจริง รวมถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทําโครงการจากการ

คนหาขอมูลที่หลากหลาย สรางเสริมใหนักศึกษาในการคนควา  กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการ

เรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication and 

collaboration) และการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งสราง

ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and productivity)  ซึ่งเปนการจัดการ

เรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และเปนการเรียนรูในรูปแบบ 

Project-based Learning นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิด

สรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 
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- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแตละคาบของการสอนทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ ไดให

โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

- ใหนักศึกษานําความรูและทักษะในการแกปญหาที่เหมาะสมจากที่ไดฝกปฏิบัติและการคนหา

ขอมูลจากที่ตาง ๆ มาทําการพัฒนาโครงงานประจํารายวิชา กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรู

ดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของ

บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21  

- จัดกิจกรรม คลินิกคอมพิวเตอรออนไลน กับการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2564 โดยให

นักศึกษาใหคําปรึกษาผานสื่อออนไลน และมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําวีดิทัศนและสื่อความรู ใหความรูดาน

เครือขายคอมพิวเตอร  โดยแบงการทําเปนคู พรอมทั้งนําเสนอหนาช้ันเรียน และเผยแพรบนเว็บไซต เปนการ

สงเสริมทักษะดานการคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห 

(Critical Thinking) อีกดวย โดยใหนํากรณีศึกษาที่พบในโครงการ นํามาวิเคราะหรวมกับการเรียนการสอน และ

การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาความสามารถในการประยุกตความรู 

ใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม และสรุปเปนองคความรู รวมทั้งมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการและมีการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในการมีสวนรวมอยางชัดเจน มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง 

(Initiative and self – direction) และเปนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน  กิจกรรม

นี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะ

ดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) 

และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

- ประเมินจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการเขารวมโครงการคลินิกคอมพิวเตอรออนไลน และการจดัทําสื่อ 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบที่ตองพฒันา 

       4.4  มีความรบัผิดชอบในการกระทาํของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุม  

 (2)  วิธีการสอน 

-   การมอบหมายใหจัดทําโครงงาน เปนการออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรจากภาพแปลนอาคาร 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาในช้ันเรียนและจากการฝกปฏิบัติในหองเรียน มา

ออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่นําไปใชงานไดจริง รวมถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทําโครงการจากการ

คนหาขอมูลที่หลากหลาย สรางเสริมใหนักศึกษาในการคนควา  กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการ



มคอ. 3 

 9 

เรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication and 

collaboration) และการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งสราง

ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and productivity)  ซึ่งเปนการจัดการ

เรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และเปนการเรียนรูในรูปแบบ 

Project-based Learning นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิด

สรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

- มอบหมายใหทําการคนควาขอมูลดวยตนเอง เปนรายบุคคล จากบทความภาษาตางประเทศ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม ๆ ดานเครือขายคอมพิวเตอร เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรู

ดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  และการรูสื่อ (Media literacy) นอกจากน้ียังเปนการสงเสริม

ทักษะดาน การคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical 

Thinking) อีกดวย 

- จัดกิจกรรม คลินิกคอมพิวเตอรออนไลน กับการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2564 โดยให

นักศึกษาใหคําปรึกษาผานสื่อออนไลน และมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําวีดิทัศนและสื่อความรู ใหความรูดาน

เครือขายคอมพิวเตอร  โดยแบงการทําเปนคู พรอมทั้งนําเสนอหนาช้ันเรียน และเผยแพรบนเว็บไซต เปนการ

สงเสริมทักษะดานการคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห 

(Critical Thinking) อีกดวย โดยใหนํากรณีศึกษาที่พบในโครงการ นํามาวิเคราะหรวมกับการเรียนการสอน และ

การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาความสามารถในการประยุกตความรู 

ใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม และสรุปเปนองคความรู รวมทั้งมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการและมีการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในการมีสวนรวมอยางชัดเจน มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง 

(Initiative and self – direction) และเปนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  กิจกรรม

นี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะ

ดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) 

และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

(3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

- ประเมนิจากงานคนควาดวยตนเอง  

- ประเมินจากการเขารวมโครงการคลินิกคอมพิวเตอรออนไลน และการจดัทําสื่อ 

 

 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพัฒนา 

5.4  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม  

5.1  มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มอียูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร   
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 (2)  วิธีการสอน 

- ใหนักศึกษาไดฝกใชอุปกรณทางเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชเน้ือหา และเอกสารของบรษิัท 

CISCO  

- ใหรูจักการใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใหนักศกึษามีทักษะในการการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (ICT literacy) 

- ศึกษาทําการพัฒนาโครงงาน โดยมีการเขียนรายงานและนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนทั้งใน

รูปแบบไฟลนําเสนอเน้ือหา  และการนําเสนอ พรอมฝกใหนักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยการถาม-

ตอบ  กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสรมิทักษะการเรยีนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคณุสมบัติของบณัฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังเปนการ

สงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร 

(Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

- มอบหมายใหทาํการคนควาขอมูลดวยตนเอง เปนรายบุคคล จากบทความภาษาตางประเทศ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม ๆ ดานเครือขายคอมพิวเตอร เปนการจัดการเรียนรูทีใ่หผูเรยีนไดเรียนรู

ดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  และการรูสื่อ (Media literacy) นอกจากน้ียังเปนการสงเสริม

ทักษะดาน การคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical 

Thinking) อีกดวย 

- จัดกิจกรรม คลินิกคอมพิวเตอรออนไลน กับการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2564 โดยให

นักศึกษาใหคําปรึกษาผานสื่อออนไลน และมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําวีดิทัศนและสื่อความรู ใหความรูดาน

เครือขายคอมพิวเตอร  โดยแบงการทําเปนคู พรอมทั้งนําเสนอหนาช้ันเรียน และเผยแพรบนเว็บไซต เปนการ

สงเสริมทักษะดานการคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห 

(Critical Thinking) อีกดวย โดยใหนํากรณีศึกษาที่พบในโครงการ นํามาวิเคราะหรวมกับการเรียนการสอน และ

การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาความสามารถในการประยุกตความรู 

ใหเหมาะสมกบับริบททางสังคม และสรุปเปนองคความรู รวมทั้งมีสวนรวมในการบรกิารทางวิชาการและมีการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในการมสีวนรวมอยางชัดเจน มีความคดิริเริ่มและการเรยีนรูไดดวยตนเอง 

(Initiative and self – direction) และเปนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  กิจกรรม

นี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทกัษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยเีรียนรูผานสื่อ ตามคณุสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดาน

การรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคดิสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และ

การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

 

(3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 
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- ประเมินจากงานคนควาดวยตนเอง  

- ประเมินจากการเขารวมโครงการคลินิกคอมพิวเตอรออนไลน และการจดัทําสื่อ 
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1. หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

แผนการสอน   โปรดระบุในชองกิจกรรมการเรยีนการสอนของสัปดาหที่มีการ 

1.  สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  

2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน 

3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   

4.  บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  

5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 

  

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

1 

12 ส.ค. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

พ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลและ 

ระบบเครือขาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

โดยมีการสอดแทรกจริยธรรมและ

คุณธรรม อัตลกัษณของ

มหาวิทยาลัย (ยึดมั่นในคุณธรรม 6 

ประการ ขยัน อดทน ประหยัด 

เมตตา ซื่อสตัย กตัญ)ู และไดยํ้า

เตือนใหนักศึกษาดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม นอกจากน้ีได

สอดแทรกใหนักศึกษารูจักการ

ประหยัดพลังงาน กฎระเบียบการ

เขาใชหองปฏิบัติการเมื่อตองการเขา

ไปศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ิมเติม 

และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย เชนการเขาเรียน การ

ปฏิบัติตัวในการเขาสอบ รวมถึง

สอดแทรกกิจกรรม 7 ส. (สะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สราง

นิสัย สวยงาม สิง่แวดลอม) ให

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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สอดคลองกับเน้ือหาการเรียนการ

สอนในรายวิชา 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- VDO Introduction Network 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 
 การเรียนรูอุปกรณตาง ๆ 

ดาน Network 

 การเขาสาย LAN (UTP) 

เบ้ืองตน 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning  

- VDO การเขาสาย LAN 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

2 

19 ส.ค. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย

และสวนประกอบของ

เครือขายทองถิ่น 
 ทดสอบยอย 

 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- มีการศึกษาคนควาดวยตนเองจัดทํา

เปนรายงาน  

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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โด ยจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น แ ล ะ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบติั 
 การแชรทรัพยากรและ

จํากัดสิทธ์ิการใชงานใน

เครือขายโฮมเน็ตเวิรก 

 การแชรอินเทอรเน็ต 

 การตอเน็ตเวิรกใหกับ

คอมพิวเตอร 2 เครื่อง 

 การเช่ือมตอเครือขายโฮม

เน็ตเวิรก 

 การกําหนดคา  

Microsoft Network 

และโปรโตคอล 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

สื่อการสอน 
- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- VDO การเขาสรางการเช่ือมตอ

โฮมเน็ตเวิรก 

- Cisco Packet Tracer 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

3 

26 ส.ค. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

แบบจําลองเครือขาย 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

ภาคปฏิบัติ 
 Wired  LANs : 

Ethernet 

 การควบคุมคอมพิวเตอร

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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ในเครือขายระยะไกลดวย 

Remote Desktop 

 การชวยเหลือระยะไกล

ดวย Remote 

Assistance  

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Teamviewer 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

4 

2 ก.ย. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

พ้ืนฐานขอมูลและสญัญาณ 
 ทดสอบยอย 

 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรยีน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

ภาคปฏิบัติ 
Overview Cisco Packet 

Tracer 

 Switch and Router 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ  

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

-   Cisco Packet Tracer  

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 
5 

9 ก.ย. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

สื่อกลางสงขอมูลและการ

มัลติเพล็กซ 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

ภาคปฏิบัติ 

Overview Cisco Packet 

Tracer 
 Building a Small 

Network 

 Observing Traffic Flow 

in an Enterprise 

Network 

 Network 

Representations 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- ฝกการออกแบบระบบเครือขาย 

และแกปญหาโดยใชโปรแกรม Cisco 

Packet Tracer 

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

6 

16 ก.ย. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

การสงผานขอมูลดิจิตอลและ

การอินเตอรเฟซ 
 ทดสอบยอย 

 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 
Basic Configuration 

 Basic Router 

Configuration Using 

CLI 

 Basic Switch 

Configuration Using 

CLI 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- ฝกการออกแบบระบบเครือขาย 

และแกปญหาโดยใชโปรแกรม Cisco 

Packet Tracer 

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

7 

23 ก.ย. 

64 

 

ภาคบรรยาย 
การตรวจจับขอผิดพลาด การ

ควบคุมการไหลของขอมูล

และการควบคมุขอผิดพลาด 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

วิธีการสื่อสารของผูใชงาน

กับเราเตอร 

 เรียนรูคําสั่งเบ้ืองตน 

 Configuring Static 

Routes 

 Configuring Routes : 

RIP  

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- ฝกการออกแบบระบบเครือขาย 

และแกปญหาโดยใชโปรแกรม Cisco 

Packet Tracer 

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

8 

30 ก.ย. 

64 

ทดสอยยอย 

(เทียบเทาสอบกลางภาค 
มีทั้งบรรยายและปฏิบัติ) 

   

9 

7 ต.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 
 นําเสนอการคนควาดวย

ตนเอง 

 ทดสอบยอย 

 

- นักศึกษานําเสนอผลงานที่ตนเองได

คนความา โดยกิจกรรมน้ีจัดวาเปน

การสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวม

ใจ (Collaboration) การคิดวิเคราะห 

(Critical Thinking) การติดตอสื่อสาร 

(Communication) ความคิด

สรางสรรค (Creativity) 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรยีน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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ภาคปฏิบัติ 
 Configuring Routes :  

OSPF 

 Configuring Routes : 

BGP 

 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสรมิทกัษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- ฝกการออกแบบระบบเครือขาย 

และแกปญหาโดยใชโปรแกรม Cisco 

Packet Tracer  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

10 

14 ต.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

เครือขายแลนอีเทอรเน็ต

เครือขายแลนไรสาย 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

ภาคปฏิบัติ 
ทบทวน 

 Configuring Static 

Routes 

 Configuring Routes : 

RIP Configuring 

Routes :  OSPF 

 Configuring Routes : 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- ฝกการออกแบบระบบเครือขาย 

และแกปญหาโดยใชโปรแกรม Cisco 

Packet Tracer 

สื่อการสอน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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BGP 

 

 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

11 

21 ต.ค. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

TCP/IP และอินเทอรเน็ต 
 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

ภาคปฏิบัติ 
 Calculator IP 

 VLAN 

 Default Gateway 

 สอบภาคปฏิบัติ 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทกัษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- ฝกการออกแบบระบบเครือขาย 

และแกปญหาโดยใชโปรแกรม Cisco 

Packet Tracer 

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Cisco Packet Tracer 

- Calculator IP 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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กิจกรรมตาง ๆ ในรปูแบบออนไลน 

12 

28 ต.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 

โปรโตคอลในช้ันสื่อสาร ทราน

สปอรต แอปพลเิคช่ัน 
 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

 ภาคปฏิบัติ 
 ฝกปฏิบัติดวยอุปกรณ 

Switch ในหัวขอ VLAN 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

-   อุปกรณ Switch 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

13 

4 พ.ย. 

64 

ภาคบรรยาย 

ความปลอดภัยบนเครือขาย

และเทคนิคการเขารหัส 
 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรยีน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบ

ออนไลน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ภาคปฏิบัติ 
การเขียน Line API 

- การแจงเตือน

อัตโนมัติ 

- การทํางานรวมกับ 

Dialogflow 

 

- Config Line API 

- Line Notification 

- Tools LAB of Line  

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Line 

- google sheet 

- google form 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

14 

11 พ.ย. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

การออกแบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ภาคปฏิบัติ 

การเขียน Line API (ตอ) 

- การสราง bot ดวย 

Dailogflow 

- การสราง flex 

message  

 
 

- Config Line API 

- Line Notification 

- Tools LAB of Line  

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Line 

- google sheet 

- google form 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

15 

18 พ.ย. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

Cloud Technology 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

 ภาคปฏิบัติ 

Cloud Computing  

 

- The key advantages of using a 

simulation based framework in 

cloud computing  

- Simulators facilitate dynamic 

and flexible configuration and 

development  

สื่อการสอน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 
16 

25 พ.ย. 

64 

 

ภาคบรรยาย 

 Academic Paper 

Presentation and 

Discussion 

 Review For Final Exam 

 

-  สรุปเน้ือหาที่เรียน และทดสอบ

ยอยกอนสอบ  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

 ภาคปฏิบัติ 

 Academic Paper 

Presentation and 

Discussion 

Review For Final Exam 

- นักศึกษานําเสนอของผลงานที่ได

พัฒนาจากองคความรูโดยรวมตลอด

รายวิชา โดยเนนใหนักศึกษานําเสนอ

หัวขอโครงงานดวยตนเองและพัฒนา

โครงงานตามขั้นตอนของการ

ออกแบบระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 

โดยกิจกรรมน้ีจัดวาเปนการสงเสริม

ทักษะดานการรวมมือรวมใจ 

(Collaboration) การคิดวิเคราะห 

(Critical Thinking) การติดตอสื่อสาร 

(Communication) ความคิด

สรางสรรค (Creativity) 

สื่อการสอน 
MS-PPT Slide 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

17 สอบปลายภาค 

รวม 30/45/0  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู้ 

ท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 

(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน 

การสอบย่อย การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

  

สปัดาหท่ี์ประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1.2, 1.7 ประเมินจากการสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย การเขาช้ันเรียน และการมี

สวนรวมในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5 % 

2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.4, 

4.4, 5.1, 5.4 

ประเมินจากโครงงานรายวิชา การ

เขียนรายงาน และการนําเสนอ 

25 พฤศจิกายน 2564 

 
15% 

2.1, 4.4, 5.4 ประเมินจากงานคนควาดวยตนเอง  7 ตุลาคม 2564 10% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.4 ประเมินจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1, 2.2, 3.4, 4.4, 5.4 ประเมินจากการเขารวมโครงการ

คลินิกคอมพิวเตอรออนไลน และการ

จัดทําสื่อ 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1, 2.2 การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา 20% 

2.1 การสอบปลายภาค 9 ธันวาคม 2564 

13.00-16.00 

30% 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1.  ตาํราและเอกสารหลกัท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

 Behrouz A. Forouzan. Data communication and network 4thedition. McGraw Hill, 2007.(007-

252584-8) 

 White , Curt M ., Data Communications and Computer networks.4th Edition: Thomson , 2008. 

 William Stallings, Data and Computer Communications, fifth edition, Prentice Hall, Inc New 

Jersey 

   

2.  เอกสารอ่านประกอบ/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส/์แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

     2.1 เอกสารอานประกอบ 

         William A.Shay.Understanding Data Communication and Network 3ED.Thomson Asia 

    กอกิจ วีระอาชากุล. Guide & Practice Network Administration.ไอดีซี พรีเมียร.2010. 

         จตุชัย แพงจันทร, อนุโชต วุฒิพรพงษ,  “เจาะระบบ  Network 2nd Edition”, นนทบุรี : บรษิัท ไอดีซี  อินโฟ 

ดิสทริบิวเตอร  เซ็นเตอร จํากัด, 2008 

         ณรงค ลําดี,สุธี พงศาสกุลชัย. การสือ่สารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร (Data Communication and 

Computer Network) ,  ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 2008. 

      2.2 เว็บไซตอางอิง 

          http://www.nectec.or.th/ 

          http://en.wikipedia.org/wiki/Network_(film) 

http://www.ciscoclub.in.th/ 

http://www.cisco.com/ 

http://www.ibm.com 

http://www.linksys.com/ 

www.dlink.com/ 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 โอภาส เอีย่มสริวิงศ.์เครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สาร, ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.course.com/catalog/product.cfm?isbn=978-1-4188-3610-8
http://www.course.com/catalog/product.cfm?isbn=978-1-4188-3610-8
http://www.se-ed.com/eshop/Book/BookDetail.aspx?No=9789740568612&TypeMCode=BK&ProdMCode=%E0%B8%84%E0%B8%95
http://www.se-ed.com/eshop/Book/BookDetail.aspx?No=9789740568612&TypeMCode=BK&ProdMCode=%E0%B8%84%E0%B8%95
http://www.se-ed.com/eshop/Book/BookDetail.aspx?No=9789740568612&TypeMCode=BK&ProdMCode=%E0%B8%84%E0%B8%95
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หมวดที่  7  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ ความเห็นจาก

นักศึกษาไดดังน้ี 

-  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

-  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

-  แบบประเมินผูสอนดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เปนผูสํารวจ 

-  แบบประเมินรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เปนผูสํารวจ 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

-  การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

-  การสัมภาษณแนวคิดและทัศนคติของนักศึกษา 

-  การแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับอาจารยผูสอนรวม 

3.  วิธีการปรบัปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

 -  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

  -  การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอนรวม 

  -  การวิจัยในช้ันเรียน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน

รายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย 

และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

-  การประชุมพิจารณาขอสอบ และผลสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

-  การประชุมพิจารณาขอสอบ และผลสอบโดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

- หลังจากสิ้นภาคการศึกษา  ผูสอนจะทําเขาสูระบบประเมินผลการสอนออนไลนที่ไดจากการประมวลผลการตอบ

แบบประเมินออนไลนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน เพ่ือดูผลและอานขอแนะนําของนักศึกษา

ทุก ๆ คน 

- การแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับอาจารยผูรวมสอน 

- ปรับปรุงรายวิชาและหลักสตูรตามขอกําหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 



 

 

 

 

 

 

CS3723 
การสื่อสารข้อมูลและระบบ

เครือข่าย 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 2 สิงหาคม 2564 

ชื่อ – สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 

 

อ.ณัฐพร  นันทจิระพงศ์ 

 

 

อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 

 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 
 

อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร 
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