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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชารายงานผลการดำเนินการของรายวิชา   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  
ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 22  ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 256644 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา : CS3723  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 
      (Data communication and network Systems) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) : ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีรา  พึ่งสวัสดิ์  กลุ่มเรียน : 01 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษาที ่2 ชั้นปีที ่2 
5.   สถานที่เรียน:  อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ภาคบรรยาย วันพฤหัสบดี เวลา  10.30 – 12.30 น.  ห้อง 2-402 

ภาคปฏิบัติการ  วันพฤหัสบดี เวลา  13.30 – 16.30 น.  ห้อง 2-430 
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หมวดที่ หมวดที่ 22  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 ภาคบรรยาย 

พื้นฐานการสื่อสารข้อมลูและ 

ระบบเครือข่าย 

ภาคปฏิบัติ 
▪ การเรยีนรู้อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้าน 

Network 
▪ การเข้าสาย LAN (UTP) 

เบื้องต้น 

2 3 2 3  

2 ภาคบรรยาย 
รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่ายและ
ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น 

ภาคปฏิบัติ 
▪ การแชร์ทรัพยากรและจำกัด

สิทธ์ิการใช้งานในเครือข่ายโฮม
เน็ตเวิร์ก 

▪ การแชร์อินเทอร์เนต็ 
▪ การต่อเน็ตเวิร์กให้กับ

คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 
▪ การเช่ือมต่อเครือข่ายโฮม

เน็ตเวิร์ก 
▪ การกำหนดค่า  Microsoft 

Network และโปรโตคอล 

2 3 2 3  

3 ภาคบรรยาย 
แบบจำลองเครือข่าย 

ภาคปฏิบัติ 
▪ Wired  LANs : Ethernet 
▪ การควบคุมคอมพิวเตอร์ใน

เครือข่ายระยะไกลด้วย 
Remote Desktop 

2 3 2 3  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

▪ การช่วยเหลือระยะไกลด้วย 
Remote Assistance  

4 ภาคบรรยาย 

พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ 

ภาคปฏิบัติ 
Overview Cisco Packet Tracer 
▪ Switch and Router 

2 3 2 3  

5 ภาคบรรยาย 
สื่อกลางส่งข้อมลูและการมลัตเิพลก็ซ์ 

ภาคปฏิบัติ 

Overview Cisco Packet Tracer 
▪ Building a Small Network 
▪ Observing Traffic Flow in 

an Enterprise Network 
▪ Network Representations 

2 3 2 3  

6 ภาคบรรยาย 

การส่งผ่านข้อมูลดจิิตอลและการ

อินเตอร์เฟซ 

ภาคปฏิบัติ 
Basic Cisco Packet Tracer 
▪ Basic Router Configuration 

Using CLI 
▪ Basic Switch Configuration 

Using CLI 

2 3 2 3  

7 ภาคบรรยาย 
▪ การตรวจจับข้อผิดพลาด การ

ควบคุมการไหลของข้อมูลและ
การควบคุมข้อผดิพลาด 

ภาคปฏิบัติ 
▪ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการ

สื่อสารของผู้ใช้งานกับเราเตอร ์
▪ เรียนรูค้ำสั่งเบื้องต้น 

2 3 2 3  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

▪ Configuring Static Routes 

▪ Configuring Routes : RIP 
8 สอบกลางภาค      
9 ภาคบรรยาย 

▪ นำเสนอการค้นคว้าด้วยตนเอง 

ภาคปฏิบัติ 
▪ Configuring Routes :  OSPF 
▪ Configuring Routes : BGP 

2 3 2 3  

10 ภาคบรรยาย 

เครือข่ายแลนอีเทอร์เนต็ 

เครือข่ายแลนไร้สาย 

ภาคปฏิบัติ 
ทบทวน 
▪ Configuring Static Routes 
▪ Configuring Routes : RIP 

Configuring Routes :  OSPF 
▪ Configuring Routes : BGP 

2 3 2 3  

11 ภาคบรรยาย 

TCP/IP และอินเทอร์เน็ต 

ภาคปฏิบติั 
▪ Calculator IP 
▪ VLAN 
▪ Default Gateway 
▪ สอบภาคปฏิบัต ิ

2 3 2 3  

12 ภาคบรรยาย 

โปรโตคอลในช้ันสื่อสาร ทรานสปอร์ต 

และแอปพลเิคชั่น 

ภาคปฏิบัติ 
ฝึกปฏิบัตดิ้วยอุปกรณ์ Switch ใน
หัวข้อ VLAN 

2 3 2 3  

13 ภาคบรรยาย 2 3 2 3  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิค

การเข้ารหสั 

ภาคปฏิบัติ 
การเขียน Line API 

- การแจ้งเตือนอัตโนมัต ิ
- การทำงานร่วมกับ 

Dialogflow 
14 ภาคบรรยาย 

การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ภาคปฏิบัติ 

การเขียน Line API (ต่อ) 

- การสร้าง bot ด้วย 

Dailogflow 

- การสร้าง flex message  

2 3 2 3  

15 ภาคบรรยาย 
Cloud Technology  

ภาคปฏิบัติ 

Cloud Computing  

2 3 2 3  

16 ภาคบรรยาย 

▪ Academic Paper 

Presentation and Discussion 

▪ Review For Final Exam 

▪ สอบภาคบรรยาย 

ภาคปฏิบัติ 

▪ Academic Paper 

Presentation and Discussion 

▪ Review For Final Exam 

2 3 2 3  

17 สอบปลายภาค      
รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30 45 30 45  

 



มคอ.มคอ.55  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ       6 

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

  ไม่มี 

3. ประสทิธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล 

รายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี  

คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1. ในการเรียนการสอน ผู้สอนได้มีการ
สอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม 
รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพไว้ในหัวข้อต่าง ๆ 

2. ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด และการใช้คอมพิวเตอร์
ในทางตรงกันข้าม ให้นักศึกษาแสดง
ปัญหาต่าง ๆ และวิธีทางการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น  

3. ทำความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องความ
รับผิดขอบในการส่งงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 

ตรวจสอบเวลาเข้าเรียนของนักศึกษา 
พร้อมสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
ว่าเป็นไปตามข้อ (1.2) หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไป
ตามที่คาดหมาย อาจมีการพูดคุยเพื่อท า
ความเข้ าใจถึงปัญหา  และมุมมองของ
นักศึกษา เพื่อหาทางปรับให้เหมาะสมมาก
ขึ้น ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ใน
เรื่องการเข้าช้ันเรียน การส่งงานที่ ได้รับ
มอบหมาย ให้ตรงตามก าหนด การแต่งกาย
ที่เหมาะสม 

 นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลั ย  (เศรษฐกิ จพอเพี ย ง 
คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย ้าเตือนให้
นั กศึ กษาด า เนิ น ชีวิตตามหลักปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม 

/ 
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โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการ  และให้
นักศึกษา กิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและ
การใช้ เทคโน โลยี เรียน รู้ผ่ านสื่ อ  ตาม
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งที่เป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษามี
ความรับ ผิดชอบต่ อต น เองและสั งคม 
นอกจากนี้ยั งมีการสอดแทรกเรื่ องของ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
เน้นเรื่องการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในการ
เรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้ เน้ นให้
นั ก ศึ ก ษ ารู้ จั ก ก ารป ระห ยั ด พ ลั ง งาน 
กฎระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการโดยเน้น
เรื่องโครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ให้
นักศึกษารู้จักการดูแลห้องเรียนให้สะอาดอยู่
เสมอ ไม่น าอาหารเครื่องดื่มมารับประทาน
ในห้องเรียน และคัดแยกขยะให้ถูกประเภท 
เพื่อความสะดวกในการจัดการขยะ ซึ่งเป็น
การสร้างคุณธรรมทั้งในด้านความซื่อสัตย์ 
ประหยัด และรับใช้สังคมได้ทางหนึ่ง และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น 
การเข้าเรียน การปฏิบัติตัวในการเข้าสอบ 
รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย 
สวยงาม สิ่ งแวดล้อม) ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาการเรียนการสอนในรายวชิาด้วย 

ความรู้ 1. จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เป็นลักษณะของ Blended Learning 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน การผสมผสานเทคโนโลยีการ
เรียนการสอนจากการเรยีนผ่านเวบ็ (e-
learning)  นอกจากน้ีได้จดัทำสื่อ
สำหรับให้นักศึกษาสามารถนำไป
ทบทวนความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาและ

/ 
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ตลอดเวลา นอกจากนี้ในบางประเด็นได้
มอบหมายให้นักศึกษาทำการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม และนำมาแลกเปลีย่น
ความรู้โดยการนำเสนอหนา้ช้ันเรยีน 

2. บรรยายโดยใช้ปัญหานำ (Problem-
based Learning) สลับกับการ
ยกตัวอย่างการใช้งาน และมีหลักคิดทาง
วิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และ
สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

3. ให้นักศึกษาไดฝ้ึกใช้อุปกรณ์ทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  รู้จักการแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลายจากการฝึกอุปกรณ์
ทีแ่ตกต่าง   กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทักษะในการสืบหาข้อมลู การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีเรยีนรูผ้่านสือ่ ตาม
คุณสมบัติของบัณฑติไทยในศตวรรษที่ 
21 

4. การมอบหมายให้จัดทำโครงงานการ
ออกแบบระบบเครือข่าย เพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสในการนำความรู้ที่ได้
จากการศึกษาในช้ันเรียนและจากการ
ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน มาออกแบบ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้
งานได้จริง รวมถึงการแก้ปัญหาทีเ่กิดขึ้น
ในการทำโครงการจากการค้นหาขอ้มูลที่
หลากหลาย สร้างเสริมให้นักศึกษาใน
การค้นคว้า  กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทักษะในการสืบหาข้อมลู การสื่อสาร
และความร่วมมือกัน 
(Communication and 
collaboration) และการใช้เทคโนโลยี
เรียนรูผ้่านสื่อ ตามคณุสมบัติของบัณฑิต
ไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งสร้างความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 
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(Accountability and productivity)  
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้
เรียนรูด้้วยการลงมือปฏิบตัิจริง (Active 
Learning) และเป็นการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Project-based Learning 
นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสรมิทักษะด้าน
การร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) 
การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และ
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
อีกด้วย 

5. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแต่
ละคาบของการสอนทั้งบรรยายและ
ภาคปฏิบตัิ ได้ใหโ้อกาสนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

6. ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรม
ให้ทำงานร่วมกันเป็นกลุม่ เพื่อทำการคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) จาก
กรณีศึกษาที่พบในโครงการ 
ประสบการณ์จากการเรียนการสอน 
ประสบการณ์จริง ท้ังจากการอ่าน
บทความวิจัยต่าง ๆ เพื่อสรุปเป็นองค์
ความรู้ โดยเป็นการฝึกทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ทั้งมี
การนำเสนอหน้าช้ันเรียนเพื่อ
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกันในกลุ่มผู้เรียน 
การพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ และมี
การเสนอแนวคดิในการพัฒนาผลงานต่อ
ยอดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเปน็การ
ฝกึทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 

7. มอบหมายให้ทำการค้นคว้าข้อมลูด้วย
ตนเอง เป็นรายบุคคล จากบทความ
ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างการรู้สารสนเทศ 
(Information literacy) และเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรูด้้วย
การลงมือปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสรมิทักษะด้าน 
การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และ
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
อีกด้วย 

8. มอบหมายให้นักศึกษาเขา้ร่วมงานวันนัก
ประดิษฐ์ พร้อมนำเสนอหนา้ช้ันเรยีน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้
เรียนรูด้้วยการลงมือปฏิบตัิจริง (Active 
Learning)  และการรูส้ื่อ (Media 
literacy) นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสรมิ
ทักษะด้าน การคิดสรา้งสรรค ์

9. บูรณาการงานวิจัยการการเรียนการสอน 
ในหัวข้อ แพลตฟอร์มการส่งสัญญาณขอ
ความช่วยเหลือ ภายในโดยใช้เทคโนโลยี 
Narrowband-Internet of Things 
(NB-IoT) ให้นักศึกษาได้ศึกษาและ
เรียนรูเ้ทคโนโลยีที่หลากหลาย และ
สมัยใหม่ พร้อมอภิปรายผลการศกึษา 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

1. การมอบหมายให้จัดทำโครงงานการ
ออกแบบระบบเครือข่าย เพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสในการนำความรู้ที่
ได้จากการศึกษาในช้ันเรียนและจาก
การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน มาออกแบบ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้
งานได้จริง รวมถึงการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการทำโครงการจากการ
ค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย สร้างเสริม
ให้นักศึกษาในการค้นคว้า  กิจกรรมนี้
ถือเป็นกจิกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื่อสารและความ
ร่วมมือกัน (Communication and 

/ 
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collaboration) และการใช้
เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตาม
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งสร้างความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน 
(Accountability and 
productivity)  ซ่ึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Project-based Learning 
นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสรมิทักษะ
ด้านการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคดิสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคดิ
วิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน
แต่ละคาบของการสอนทั้งบรรยายและ
ภาคปฏิบตัิ ได้ใหโ้อกาสนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. ให้นักศึกษานำความรู้และทักษะในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมจากท่ีได้ฝึกปฏิบัติ
และการค้นหาข้อมลูจากท่ีต่าง ๆ มาทำ
การพัฒนาโครงงานประจำรายวิชา 
กิจกรรมนีถ้ือเป็นกจิกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ 
ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21  

4. มอบหมายให้ทำการค้นคว้าข้อมลูด้วย
ตนเอง เป็นรายบุคคล จากบทความ
ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างการรู้
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สารสนเทศ (Information literacy) 
และเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) นอกจากน้ียงัเป็น
การส่งเสริมทักษะด้านการคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) 
และการคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) อีกด้วย 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ  

1. การมอบหมายให้จัดทำโครงงานการ
ออกแบบระบบเครือข่าย เพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสในการนำความรู้ที่ได้
จากการศึกษาในช้ันเรียนและจากการ
ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน มาออกแบบ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้
งานได้จริง รวมถึงการแก้ปัญหาทีเ่กิดขึ้น
ในการทำโครงการจากการค้นหาขอ้มูลที่
หลากหลาย สร้างเสริมให้นักศึกษาใน
การค้นคว้า  กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และทักษะในการสืบหาข้อมูล การ
สื่อสารและความร่วมมือกนั 
(Communication and 
collaboration) และการใช้
เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตาม
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 
21 ทั้งสร้างความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน 
(Accountability and 
productivity)  ซ่ึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Project-based Learning นอกจากนี้
ยังเป็นการส่งเสรมิทักษะด้านการร่วมมือ
ร่วมใจ (Collaboration) การคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) การ

/ 
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ติดต่อสื่อสาร (Communication) และ
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
อีกด้วย 

2. มอบหมายให้ทำการค้นคว้าข้อมลูด้วย
ตนเอง เป็นรายบุคคล จากบทความ
ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างการรู้สารสนเทศ 
(Information literacy) และเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) นอกจากน้ียังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการคิดสรา้งสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคดิ
วิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

3. ให้นักศึกษาไดฝ้ึกใช้อุปกรณ์ทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  รู้จักการแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลายจากการฝึกอุปกรณ์
ที่แตกต่าง   กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทักษะในการสืบหาข้อมลู การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีเรยีนรูผ้่านสือ่ ตาม
คุณสมบัติของบัณฑติไทยในศตวรรษที่ 
21 

4. มอบหมายให้นักศึกษาเขา้ร่วมงานวันนัก
ประดิษฐ์ พร้อมนำเสนอหนา้ช้ันเรยีน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้
เรียนรูด้้วยการลงมือปฏิบตัิจริง (Active 
Learning)  และการรูส้ื่อ (Media 
literacy) นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสรมิ
ทักษะด้าน การคิดสรา้งสรรค ์

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้

1. ให้นักศึกษาไดฝ้ึกใช้อุปกรณ์ทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เนื้อหา 
และเอกสารของบริษัท CISCO  

2. ให้รู้จักการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษามีทักษะในการการสื่อสารและ

/   
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เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT 
literacy) 

3. การมอบหมายให้จัดทำโครงงาน เปน็
การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก
ภาพแปลนอาคาร เพือ่ให้นักศึกษาไดม้ี
โอกาสในการนำความรู้ทีไ่ด้จาก
การศึกษาในช้ันเรียนและจากการฝึก
ปฏิบัติในห้องเรียน มาออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้งานได้
จริง รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทำโครงการจากการค้นหาข้อมลูที่
หลากหลาย สร้างเสริมให้นักศึกษาใน
การค้นคว้า  กจิกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรม
ทีส่่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และทักษะในการสืบหาข้อมูล การ
สื่อสารและความร่วมมือกนั 
(Communication and 
collaboration) และการใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 ทั้งสร้าง
ความรับผิดชอบและความสามารถ
ผลิตผลงาน (Accountability and 
productivity)  ซ่ึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
และเป็นการเรียนรูใ้นรูปแบบ Project-
based Learning นอกจากน้ียังเป็น
การส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคดิสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคดิ
วิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 

4. มอบหมายให้ทำการค้นคว้าข้อมลูด้วย
ตนเอง เป็นรายบุคคล จากบทความ
ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้
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ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  และการรู้สื่อ 
(Media literacy) นอกจากน้ียังเป็น
การส่งเสริมทกัษะด้าน การคดิ
สร้างสรรค์ (Creativity) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) และ
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
อีกด้วย 

5. ให้นักศึกษาไดฝ้ึกใช้อุปกรณ์ทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  รู้จักการแก้ไข
ปัญหาทีห่ลากหลายจากการฝึกอุปกรณ์
ที่แตกต่าง   กิจกรรมนี้ถอืเป็นกจิกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และทักษะในการสืบหาข้อมูล การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่าน
สื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

6. มอบหมายให้นักศึกษาเขา้ร่วมงานวันนัก
ประดิษฐ์ พร้อมนำเสนอหนา้ช้ันเรยีน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  และการรู้สื่อ 
(Media literacy) นอกจากน้ียังเป็น
การส่งเสริมทกัษะด้าน การคดิ
สร้างสรรค ์

 

 4. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 นักศึกษาในห้องเรียนมีความแตกต่างทั้งด้านพ้ืนฐานของระบบเครือข่าย โดยเฉพาะทางด้านการ
คำนวณ นักศึกษาบางคนสามารถคำนวณเลขฐานได้อย่างแม่นยำ ในการคำนวณหา Subnet แต่ยังคงมีบาง
กลุ่มท่ียังคงมีความผิดพลาดในการคำนวณ ผู้สอนได้ทำการติดตามนักศึกษากลุ่มนั้น ๆ และทบทวนก่อน
สอบ รวมถึงการให้แบบฝึกหัดแบบเป็นรายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกเพ่ิมขึ้น โดยมีนักศึกษาที่มีความ
แม่นยำคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
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หมวดที่หมวดที่  33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพ่ิมถอน) 12 
2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 0 
3.จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 
4. จำนวนนักศึกษาทีข่าดสอบ 0 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน   N = 12 ร้อยละ 
A 0 0.00 
B+ 0 0.00 
B 5 41.67 
C+ 2 16.67 
C 4 33.33 
D+ 0 0.00 
D 1 8.33 
F 0 0.00 

 

2. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ: ไม่มี  

3.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: 
  ไมมี่ 

3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 

   ไม่มี 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

ไม่มีการแก้ไขเกณฑ์การตัดคะแนนเป็นไปตามที่เสนอ 
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หมวดที่ หมวดที่ 44  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินกาปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการร  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
 

ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ์ในการสอนในภาคปฏิบัติที่หลากหลาย 
มีเพียง Hub, Wireless ซึ่งเป็นอปุกรณ์เครือข่าย
เบื้องต้น  และมีความล้าสมัยในบางเครื่อง 

ทำให้นักศึกษาไม่เห็นภาพการทำงานที่แท้จริงของ
อุปกรณ์ แต่จะเห็นจากการทำงานของโปรแกรม Cisco 
Packet Tracer เท่านั้น 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ไม่มีไม่มี  

  

หมวด หมวด 55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  ไม่มี 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 :  ไม่มี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน: ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1:  นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นใน

การเรียนการสอน รวมทั้งการส่งงาน  

  

หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา:  
  เพ่ิมเติมการหัวข้อในส่วนของการเขียน Application Program Interface” (ส่วนต่อประสาน

โปรแกรมประยุกต์) เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานการเขียน API แบบง่ายในเบื้องต้น 

2. การดำเนินการดา้นอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 
  กระตุ้นนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ และมอบหมายงานที่เก่ียวข้องกับ

ภาษาอังกฤษเช่น บทความวิชาการ ข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกับรายวิชา งานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความคุ้นเคย 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
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  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เพ่ิมกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีความท้าทายในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

CS3723 
การสื่อสารข้อมูลและระบบ

เครือข่าย 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2565 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




