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รหัสวิชา 3652602 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการ
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อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบารุง
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คานา
รายละเอียดรายวิชาการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Business
Data Communication and Computer Network Management) รหั ส 3652602 เ ป ็น ก า ร จ ัด ท า
รายละเอีย ดประกอบการเรีย นการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติสาหรับการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะประยุกต์ใช้งานครือข่ายคอมพิวเตอร์ นาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและการเรียนรู้ได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการปรับปรุงแก้ไข ฉบับนี้ใช้ประกอบใน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับสถานการณ์การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมที่เน้นในเรื่องการนาความรู้
มาประยุกต์ใช้จริงและความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652602 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(ภาษาอังกฤษ) Business Data Communication and Computer
Network Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบารุง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุภารัตน์ คุม้ บารุง ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
20 พฤศจิกายน 2553
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1
30 ตุลาคม 2554
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 2
21 ตุลาคม 2555
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 3
25 ตุลาคม 2556
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วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 4
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 5
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 6
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 7
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 8

24 ตุลาคม 2557
18 ธันวาคม 2558
10 มกราคม 2559
8 ธันวาคม 2559
23 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง โครงสร้ า งของระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ระบบสื่อสารข้อมูล
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงสัญญาณข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารและระบบการส่ง
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายและรูปแบบการสื่อสารข้อมูล
5. เพื่อให้นักศึกษา สามารถนาหลักการสื่อสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระรายวิชาเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย
- ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา
- ปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น สื่อกลางการส่งข้อมูลและเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทาง
ธุร กิจ การส่ งและการรั บ ข้ อมูล เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตและสถาปั ตยกรรมเครื อ ข่ าย ตัว แบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบเครือข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย เทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สาย โปรโตคอล เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช้งานในธุรกิจ
Introduction to data communication and network; medium and business and data
transmission and receive; internet and network architecture; computer network model;
connectivity schema and network component; wired; wireless; network protocols; computer
network and business application.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชม. ต่อภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
การศึกษา
ท าการสอนได้ หรื อ
ตามที่ ผู้ เ รี ย นร้ อ งขอ
เ พื่ อ ท บ ท ว น ค ว า ม รู้
ความเข้ า ใจให้ มี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชม. ต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลักสูตร
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 (3) มีภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นที ม สามารถแก้ไ ขข้ อ และล าดั บ
ความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ให้ทากิจกรรมหรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาทาเป็น
กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทาโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้าใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน และความซื่อสัตย์
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ (2)
ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์
หรือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็ งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
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 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปรายโต้ตอบ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน และการฝึกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู้
รายวิชา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
(2) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) ผลงานการฝึกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาทารายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารกับธุรกิจ และ
นาเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติ การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ให้ทาโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กาหนด
(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ
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(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างทาการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
(2) ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การทางานส่ง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั ก ศึ กษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning และท า
รายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือนาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดทารายงาน
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
- การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- กรณีศึกษาการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่
- กรณีศึกษาสานักงานขนาดเล็ก
- การสืบค้นข้อมูล

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลทาง
ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ได้
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนาเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทากรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. มคอ.3
4. เว็บไซต์สาหรับค้นหา
ข้อมูล

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1

ผู้สอน
4(1)
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สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
ได้
การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
- เครือข่ายสังคมออนไลน์
สื่อทางสังคม
- ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
- การสร้างเครือข่ายทางสังคม
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคม
- กรณีศึกษาซิสโก้กับกลยุทธ์การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในธุรกิจ
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้เครือข่ายสังคมกับงานธุรกิจ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
สื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการสื่อสารข้อมูลผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนาเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทากรณีศึกษา

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. PowerPointประกอบการ
สอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1

4(1)
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สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบือ้ งต้น
- การสื่อสารข้อมูล
- วิวัฒนาการของระบบการสื่อสารข้อมูล
- รูปแบบการสื่อสารข้อมูล
- ประเภทของเครือข่าย
- เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของเครือข่าย
- ประโยชน์ของเครือข่าย
- มาตรฐานเครือข่าย
- องค์กรมาตรฐาน
- รหัสสากลที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. PowerPointประกอบการ
สอน
2. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2

4(1)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

- นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ในการส่ง

งานที่มอบหมาย และการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายเบื้องต้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
4
สื่อส่งข้อมูลและเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล
ทางธุรกิจ
- สื่อส่งข้อมูลแบบมีสาย
สื่อส่งข้อมูลแบบไร้สาย
- การพิจารณาตัวกลางส่งข้อมูล
- เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอย่างสายสัญญาณ
ข้อมูล

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการทาสายสัญญาณข้อมูล
UTP

1. ตัวอย่างสาย UTP
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อมัลติมีเดีย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1,2

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

4(1)

- กรณีศึกษาสัมผัสการโดยสารรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน
NFC อย่างเต็มรูปแบบ AIS mPay Rabbit

5

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเทคโนโลยีการส่งผ่าน
ข้อมูลทางธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
การฝึกปฏิบัติทาสายสัญญาณข้อมูล UTP
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการทา
สายสัญญาณข้อมูล UTP

4

14

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการทาสายสัญญาณ
ข้อมูล UTP
การส่งและการรับข้อมูล
- สัญญาณและข้อมูล
การแปลงและการใช้งานของสัญญาณและ
ข้อมูล
- รูปแบบของการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแอ
นะล็อกและสัญญาณดิจิทลั
- เปรียบเทียบการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก
และดิจิทลั
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบส่งงานที่
มอบหมายตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กระบวนการการส่งและการรับข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นสาคัญของการส่งและการรับ
ข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทาสายสัญญาณ
ข้อมูล UTP
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์ยกตัวอย่างการส่งและรับข้อมูล
ในระบบในธุรกิจ และมอบหมายให้
นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิในธุรกิจต่าง ๆ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

15

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1,2,3

4(1)

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1,2,3

4(1)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

8

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปเกี่ยวกับตัว
แบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
ทางานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
7-8

9

สถาปัตยกรรมเครือข่าย
- แนวความคิดเบื้องต้นของแบบจาลอง OSI
- แนวความคิดในการแบ่งลาดับชั้นสื่อสาร
- การสื่อสารบนแบบจาลอง OSI Learning
Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาสถาปัตยกรรม
เครือข่าย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ตัวแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
- แบบจาลองอินเทอร์เน็ต (TCP/IP Protocol
Suite)
- หมายเลขไอพี (IP Address)
- การแบ่งเครือข่ายย่อย
- IP version 6: IPv6

16

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการตัว
แบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นตัวแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
รูปแบบการเชื่อมต่อและองค์ประกอบของ
เครือข่าย
- จุดประสงค์และองค์ประกอบของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
- การจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่าย
- การจัดระบบเครือข่ายสานักงานที่มีสาขา

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับรูปแบบ
การเชื่อมต่อและองค์ประกอบของเครือข่าย
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

4. การทดสอบความรู้

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
รูปแบบการเชื่อมต่อและองค์ประกอบ
ของระบบเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

17

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหารูปแบบการเชื่อมต่อ
และองค์ประกอบของเครือข่าย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อและ
องค์ประกอบของเครือข่าย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย
- โครงการหมายเลข 802
เครือข่ายอีเทอร์เน็ต (IEEE 802.3)
- การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์
- รูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย
- กรณีศึกษาอัพเกรดระบบเครือข่ายไปยัง
40/100G Ethernet
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point โดยใช้
สาย UTP
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point โดยใช้
สาย UTP
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

18

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point แบบ
Adhod
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point แบบ
Adhoc
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหารูปแบบการเชื่อมต่อ
และองค์ประกอบของเครือข่าย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสาย
12

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
- ระบบเครือข่ายไร้สาย
- ข้อดีและข้อเสียของเครือข่ายไร้สาย
- การประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสม
สาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
- ประเภทของเครือข่ายไร้สาย
- รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบ
เครือข่ายไร้สาย
- IEEE 802.11
- กรณีศึกษา การใช้งาน 802.11ac

4

19

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเครือข่าย
- Gigabit Wi-Fi
- กรณีศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีไร้
สายในงานธุรกิจ

13

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สาย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญใน
การใช้งานเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
โพรโทคอลที่ใช้ในระบบเครือข่าย
- โพรโทคอลในลาดับชั้นเน็ตเวิร์ก
- โพรโทคอลในลาดับชั้นทรานสปอร์ต
- โพรโทคอลในลาดับชั้นแอปพลิเคชัน

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
1. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน
2. PowerPointประกอบการ
2.ให้นักศึกษาดูวีดิโอเกี่ยวกับโพรโทคอลที่ใช้
สอน
ในระบบเครือข่าย
3. เอกสารประกอบการสอน
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สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับโพรโท
คอลที่ใช้ในระบบเครือข่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโพรโทคอลที่ใช้
ในระบบเครือข่าย
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
- ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
- บุคคลที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม
การโจมตีในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
- ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
- การใช้เครื่องมือในการจัดการด้านความ
ปลอดภัย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความ
มั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
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สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาดูงานระบบเครือข่ายของลานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ดาเนินงานด้านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญด้านการใช้งานระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนนานักศึกษาไปศึกษา 2. PowerPointประกอบการ
สอน
ดูงานระบบเครือข่ายของลานักวิทย
3. เอกสารประกอบการสอน
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน
3. ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

4(1)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนัก ในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(1.1)
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม (1.2)
3. มี ภ าวะความเป็น ผู้น า
และผู้ตาม สามารถทางาน
เป็ น ที ม สามารถแก้ ไ ขข้ อ
ขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
2. การฝึก
ความรู้
ปฏิบัติทา
1. มีความรู้ความเข้าใจ
สายสัญญาณ เกี่ยวกับหลักการ และ
UTP และการ ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ทดสอบ
ศึกษา (2.1)

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน

1. วัดและประเมินจากผล
การฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองค์ความรู้ โดยการ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

8,15,16

60%
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กิจกรรมที่

3 มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น

ผลการเรียนรู้
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3.สามารถวิเคราะห์
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด (2.3)
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(2.4)
5.รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5)
6.มีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (2.6)
8.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.8)
ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

15%

สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม

4. การ
นาเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถใช้ ค วามรู้ ใ น
ศาสตร์ ม าชี้ น าสั ง คมใน
ประเด็นที่เหมาะสม (4.3)
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(4.4)
5.การติดตาม ทักษะการวิเคราะห์เชิง
การคิด การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
วิเคราะห์ และ การใช้เทคโนโลยี
นาเสนอ
สารสนเทศ
รายงาน
1. มีทักษะในการใช้
ประเด็นสาคัญ เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ใน
ด้านการ
ปัจจุบันต่อการทางานที่
ประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบ
(5.1)
เครือข่ายและ 2.สามารถแนะนาประเด็น
สื่อสังคม
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
ออนไลน์ใน
สารสนเทศทาง
งานธุรกิจ
คณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.2)

วิธีการประเมิน
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการใช้
ระบบเครือข่ายในงาน
ธุรกิจ
1. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนองานตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม
1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้าน
การประยุกต์ใช้ระบบ
เครือข่ายและสื่อสังคม
ออนไลน์ในงานธุรกิจ
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจากัด

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

15

10%

1-15

10%

25

มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

3. สามารถใช้สารสนเทศ เหตุผลในการเลือกใช้
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง เครื่องมือ การอภิปราย
เหมาะสม (5.4)
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอ
ต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อน
ร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ (2559). การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2552). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด
ดูเคชั่น.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Noor Al-Deen, H.S., & Hendricks, J.A.. (2012). Social Media: Usage and impact. MD:
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านสื่อสั งคมออนไลน์หรือเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
เกณฑ์การวัดผล
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มคอ. 3
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
60
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
10
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
70-74
C
พอใช้ (Fair)
2.0
60-69
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-59
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
3. การปรับปรุงการสอน
- การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ สื่ อ กลางในการสื่ อ สารข้ อ มู ล การเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนเพิ่มขึ้น
- ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
- ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีการสื่อสารและปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนให้สอดคล้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใช้เครื่องมือของหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ ย น สลั บ อาจารย์ ผู้ ส อน หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรบรรยายบางประเด็ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี มุ ม มองที่
หลากหลาย
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