รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รายวิชา ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
รหัสวิชา 4122710

ภาคเรียนที่ 1/2561

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1
2
2
3
7
14
14

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4122710 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย Practice of
Data Communications and Networking)

2. จานวนหน่วยกิต
2(0-4-2) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อัฐเดช วรรณสิน
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อัฐเดช วรรณสิน
กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด

20 พฤศจิกายน 2560
20 มิถุนายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิบัติการสร้างเครือข่าย ClientServer ปฏิ บั ติ ก ารเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ ายขนาดกลางและขนาดเล็ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร้างเครื อ ข่ าย VoIP
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ปฏิบั ติการเข้าใช้ระบบปฏิบั ติการเครือข่าย ศึกษาดูงานห้ องปฏิบั ติการ Data Center ปฏิบัติการ
ติดตั้งสายสัญญาณ ปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเฉพาะที่และเครือข่ายไร้สาย ปฏิบัติการออกแบบไอพี
แอดเดรส ปฏิบัติการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเวิร์ก ปฏิบัติการการค้นหาเส้นทางในระบบเครือข่าย และ
ปฏิบั ติการสร้ างเครื อข่ายไร้ส ายด้วย Mikrotik ได้ รวมทั้ งให้ นักศึกษามีประสบการณ์ การออกฝึ ก
ประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วัตถุประสงค์ในการพัฒ นารายวิชานี้ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ website และ
เพื่อปรับปรุงให้สอดค้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งและการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
Practicing on data communications and networking; basic network installation
and management

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
60 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2

มคอ. 3
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถปรับตัวเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตาม และสามารถทางานเป็นหมู่คณะ
 1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ คานึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเข้าใจถึงบริบทของวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดย
ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น
1.2.2 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม
1.2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทางาน
1.3.2 พิจารณาจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมในการทางานเป็นทีม
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร
1.3.5 สังเกตพฤติกรรมการทารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรม
 2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.1.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมในการทางาน
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 2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
 2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การปฏิบัติงานและประยุกต์กับการแก้ปัญหาในงานจริงได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.4 การฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้า
2.2.5 การมอบหมายงานและโครงการด้านบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 สังเกตการปฏิบัติงานในรายวิชาและการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
2.3.3 พิจารณาจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา และการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
 3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 พิจารณาจากการทางานกลุ่ม
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาในการทางานกลุ่ม
3.3.3 พิจารณาจากผลงาน
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาจากการทากรณีศึกษา
3.3.5 การทดสอบปลายภาคเรียน
4

มคอ. 3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อ
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
 4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
การจั ด กิ จ กรรมโครงการบริ ก ารวิ ช าการให้ กั บ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลั ย ให้นั กศึกษาได้เรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning) และนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียนหรือผ่านสื่อมัลติมีเดีย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
4.3.3 สังเกตฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และ
การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ทารายงานหรืองานวิจัย และฝึกการนาเสนองาน
5.2.2 แนะนารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนาเสนอที่เหมาะสม
5.2.3 ฝึกใช้สถิติเพื่อการวิจัยที่เหมาะสมกับเรื่องที่ทา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากการนาสถิติ หรือคณิตศาสตร์ไปใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 พิจารณาจากภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานและการนาเสนองาน
5.3.3 สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง
5.3.4 พิจารณาจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการนาเสนองาน

6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1.1 มีทักษะปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
 6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
 6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน
6.1.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
6.2.2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจากการทาโครงการด้านบริการวิชาการ
6.2.3 ฝึกปฏิบัติงานจริงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 พิจารณาจากผลงาน การนาเสนองานของนักศึกษา
6.3.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทางานและการไปฝึกปฏิบัติในหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

ปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
Client-Server

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธ์การสอน
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
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ผู้สอน
อัฐเดช วรรณสิน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

2

ปฏิบัติการเชื่อมต่อ
เครือข่ายขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

1

3

ปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
VoIP

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาที่ใช้ในการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาที่ใช้ในการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาที่ใช้ในการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

4

ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
Data Center

1

5

ปฏิบัติการเข้าใช้
ระบบปฏิบตั ิการเครือข่าย

1

6

ปฏิบัติการสารวจ
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง
ให้คาปรึกษาคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย (ระยะที่ 1)
ภายในมหาวิทยาลัย

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ศึกษาดูงาน
สื่อที่ใช้
1. ห้อง Data Center
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. โปรแกรม Packet Tracert
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- จัดโครงการบริการวิชาการ

(ระยะที่ 1)
สื่อที่ใช้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

7

ปฏิบัติการติดตั้ง
สายสัญญาณ

1

8

ปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
เฉพาะที่

1

9

ปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
ไร้สาย

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. โปรแกรมประเภท Network
analyze และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สื่อ online และอินเทอร์เน็ต
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาที่ใช้ในการปฏิบัติ
- ปฏิบัติการ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. โปรแกรม Packet Tracert
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

10

ปฏิบัติการออกแบบไอพี
แอดเดรส

1

11

ปฏิบัติการการใช้งานไอพี
แอดเดรส

1

12

ปฏิบัติการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตเวิร์ก

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- การมอบหมายงานและโครงงาน
-วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

13

ปฏิบัติการค้นหาเส้นทาง
ในระบบเครือข่าย

1

14

ปฏิบัติการออกแบบและ
ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. Power Point
2. สื่อ online
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
15

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ออกปฏิบัติการบริการ
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ภายนอก
มหาวิทยาลัย

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธ์การสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- จัดโครงการบริการวิชาการ

(ระยะที่ 2)
สื่อที่ใช้
1. โปรแกรมประเภท Network
analyze และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สื่อ online และอินเทอร์เน็ต
3. เอกสารประกอบการเรียน
สอบปลายภาค

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
2.1.2,
2.1.3, 3.1.3,
2.1.2, 2.1.3,
2.1.4,
3.1.3, 4.1.4,
5.1.5, 6.1.3
1.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4,
3.1.3, 4.1.4,
5.1.5, 6.1.3

วิธีการประเมิน
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
16
20%

- ฝึกปฏิบัติ
- การออกฝึกปฏิบัติใน
พื้นที่

ทุกสัปดาห์
และ 4
16

40 %
30 %

ความสาเร็จจากงานที่
มอบหมาย

- การเข้าชั้นเรียน
- ความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย

ทุกสัปดาห์

10%

การเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม

10%
40%
30%
12

วิธีการ
ทวนสอบ
คะแนนสอบ

มคอ. 3
- การทดสอบปลายภาคเรียน
20%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากนักศึกษา
ยังทางานไม่เสร็จ (Incomplete)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
อัฐเดช วรรณสิน (2561) การปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย กรุงเทพฯ. ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เว็บไซต์ www.cisco.netacad.net

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน (2550). คัมภีร์ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Cisco เล่ม 1 กรุงเทพฯ.
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เอกสิทธิ์ วิริยจารี. (2551). เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ Cisco ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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มคอ. 3
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาดาเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เช่น วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้ รับ และเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุงรายวิช า โดยการแสดงความคิ ดเห็ น ผ่ านระบบออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็ นผ่ านสื่อสั งคม
ออนไลน์

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แนวทางประเมินการสอนมีดังต่อไปนี้
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ โดยการประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา ในด้านต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา กลวิธีการสอน กิจกรรม การใช้สื่อการสอน เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมใน วิชาดังนี้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
คุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
มาตรฐานผลการเรียนรู้

การสอบ/เกรด

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วม

การมอบหมายงาน
/การนาเสนอผลงาน

คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



























1.
2.
3.
4.
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

การสอบ/เกรด

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วม

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติงาน

การมอบหมายงาน
/การนาเสนอผลงาน



5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-
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