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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา

รหัสวิชา 4122712 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือขาย
(Practice of Network Design and Management)

2. จํานวนหนวยกิต

2(0-4-2) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อัฐเดช วรรณสิน
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อัฐเดช วรรณสิน กลุมเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

8 กรกฎาคม 2561
10 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1
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1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการปฏิบัตกิ ารออกแบบและการจัดการเครือขาย
เครือขายองคการ
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับไอพีแอดเดรสแบบมีโครงสราง เขาใชงานของเรา
เตอร การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการกูคืนรหัสผาน การจัดการไอพีเราติ้ง การปฏิบัติจัดเสนทาง
บนเครือขายที่ใชไอพี เทคโนโลยีเครือขายแวน การจัดตั้งคา Frame Relay ปฏิบัติการโพรโตคอลใน
การหาเสนทาง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทํางานในอุปกรณสวิตซ และฝกออกแบบและปฏิบัติการดาน
ความมั่นคงของเครือขาย
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการใชเครื่องมือในการออกแบบและการจัดการเครือขาย
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห ออกแบบเครือขาย ติดตั้งเครือขายและจัดการเครือขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

วัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้ เพื่อเพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ website และ
เพื่อใหสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคมปจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบและการจั ด การเครื อ ข า ย การจั ด การอุ ป กรณ เ ครื อ ข า ย
ความมั่นคงของเครือขาย
Practicing on network design and management; network devices
management; network security

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

ขึ้นอยูกับความตองการ
ของนักศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝกงาน
60 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
สัปดาห

- อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหรือเฟซบุกของหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2
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1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม สามารถปรับตัวเพื่อพรอมเขาสูสงั คมยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั
 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนํา ผูตาม และสามารถทํางานเปนหมูคณะ
 1.1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอ
บุคคล องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผูป ระกอบ
วิชาชีพ คํานึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม และเขาใจถึงบริบทของวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ฝกใหรหู นาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
1.2.2 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการที่ดีใหแกนกั ศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
1.2.3 อาจารยผสู อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรทมี่ ีตอสังคม
1.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานและการสอบวัดผล
1.3.2 พิจารณาจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสือ่ สาร
1.3.5 สังเกตพฤติกรรมการทํารายงาน การอางอิงผลงาน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย

2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 มีความรู ความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีและการสราง
นวัตกรรม
 2.1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทีส่ ําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 2.1.3 มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสมในการทํางาน
 2.1.4 สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและเหมาะสม
 2.1.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การปฏิบัตงิ านและประยุกตกับการแกปญหาในงานจริงได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบบรรยาย
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.4 การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชความรูในการคนควา
2.2.5 การมอบหมายงานและโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 พิจารณาจากโครงการที่นําเสนอ
2.3.3 พิจารณาจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ทางดานเทคโนโลยี
 3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
3.1.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิม่ เติมไดดวยตนเอง
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 การอภิปรายกลุม
3.2.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 พิจารณาจากการทํางานกลุม
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการสืบคนขอมูลเพื่อใชแกปญหาในการทํางานกลุม
3.3.3 พิจารณาจากผลงาน
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแกปญหาจากการทํากรณีศึกษา
3.3.5 การทดสอบยอย และการทดสอบปลายภาคเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถสือ่ สารกับกลุม คนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีเพื่อ
สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
 4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
 4.1.4 รูจ ักบทบาท หนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรบั มอบหมาย
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ ื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
การจั ด กิ จ กรรมโครงการ ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู จ ากการทํ า งาน (Work-based
Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3 สังเกตฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการคนควาและศึกษาดวยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

เปนอยางดี

5.1.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกีย่ วของกับวิชาชีพได

 5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอการแกปญ
 หาทีเ่ กี่ยวของไดอยางสรางสรรค
 5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีท่ ันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษร และ
การเลือกใชสอื่ ในการนําเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหทํารายงานหรืองานวิจัย และฝกการนําเสนองาน
5

มคอ. 3

ตนเอง

5.2.2 แนะนํารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2.3 ฝกใชสถิติเพือ่ การวิจัยที่เหมาะสมกับเรื่องที่ทํา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากการนําสถิติ หรือคณิตศาสตรไปใชในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 พิจารณาจากภาษาที่ใชในการเขียนรายงานและการนําเสนองาน
5.3.3 สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูแ ละการพัฒนา

5.3.4 พิจารณาจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการนําเสนองาน
6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
 6.1.1 มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
 6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
 6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน
6.1.5 สามารถปฏิบัตงิ านจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจทิ ัล
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 ฝกปฏิบัตกิ ารใชเครือ่ งมือและอุปกรณพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
6.2.2 ฝกการทํางานเปนกลุมจากการทําโครงการดานบริการวิชาการ
6.2.3 ฝกปฏิบัติงานจริงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 พิจารณาจากผลงาน การนําเสนองานของนักศึกษา
6.3.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทํางานและโครงงาน

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด
ปฏิบัติการเชื่อมตอ
เครือขายดวยสื่อกลาง
อุปกรณและเทคโนโลยี

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2

ปฏิบัติการวิเคราะหและ
ออกแบบเครือขาย และ
ปฏิบัติการออกแบบไอพี
แอดเดรสแบบมีโครงสราง
FLSM และ VLSM

4

3

ปฏิบัติการเขาใชงานเรา
เตอรและตั้งคาการเขาใช
งาน รวมถึงการปรับปรุง
ระบบปฏิบัติการและการกู
คืนรหัสผาน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- การมอบหมายงานและโครงงาน
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการออกแบบเครือขายดวย
โปรแกรม Visio และ Microsoft
Project
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Visio และ Microsoft
Project
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

4

ปฏิบัติการจัดเสนทางบน
เครือขายที่ใชไอพี
แบบสแตติกและแบบดี
ฟอลต

4

5

ปฏิบัติการเชื่อมตอ
Flame Relay ของ
เครือขายแวน

4

6

ปฏิบัติเกี่ยวกับโพรโตคอล
การหาเสนทางแบบ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
Distance Vector

จํานวน
ชั่วโมง

7

ปฏิบัติเกี่ยวกับโพรโตคอล
การหาเสนทางแบบ Link
State

4

8

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
สวิตซและการตั้งคาใชงาน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

9

ปฏิบัติการสํารองเสนทาง
EtherChannelและการ
ทํา Spanning Tree
Protocol

4

10

ปฏิบัติการวีแลน และการ
ทํา VTP

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. ตําราการจัดการเครือขาย
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. เอกสารประกอบการเรียน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11

ปฏิบัติการ Port Security
บนอุปกรณสวิตซ

4

12

การเชื่อมตอระหวางวีแลน
(InterVLAN) ปฏิบัติการ
เขาใชงานวีแลนจาก
ระยะไกลดวย VLAN
Management

4

13

ปฏิบัติการการรักษาความ
มั่นคงของเครือขายดวย
NAT และ ACL

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การสอนแบบบรรยาย
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active

11

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
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ปฏิบัติการบริการวิชาการ
ติดตั้ง ซอมบํารุง ระบบ
เชื่อมตอคอมพิวเตอร
ภายใน

4

15

ปฏิบัติการบริการวิชาการ
ติดตั้ง ซอมบํารุงระบบ
เครือขาย ระบบเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรภายนอก

4

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

Learning
- วิธีการสอน
- บรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัติการเชื่อมตอเครือขายดวย
โปรแกรม Simulation
สื่อที่ใช
1. Power Point
2. สื่อออนไลน
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. โปรแกรม Packet Tracer
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- ฝกปฏิบัติการบริการวิชาการใน
หนวยงาน
สื่อที่ใช
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สื่อกลางและอุปกรณเครือขาย
กิจกรรมการเรียนการสอน
อัฐเดช วรรณสิน
- กลยุทธการสอน
- การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- วิธีการสอน
- ฝกปฏิบัติการบริการวิชาการใน
หนวยงาน
สื่อที่ใช
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สื่อกลางและอุปกรณเครือขาย
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
12

มคอ. 3
ผลการเรียนรู
2.1.2, 2.1.3,
2.1.5, 3.1.3,
5.1.3, 6.1.1
2.1.2, 2.1.3,
2.1.5, 3.1.3,
5.1.3, 6.1.1
2.1.2, 2.1.3,
2.1.5, 3.1.3,
5.1.3, 6.1.1
2.1.2, 2.1.3,
2.1.5, 3.1.3,
5.1.3, 6.1.1
1.1.2
1.1.2, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.5,
3.1.3, 4.1.4,
5.1.3, 6.1.1

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
30%

คะแนนสอบ

2,3,4,5,6,7.
8,9,10,11,12

20%

คะแนนทดสอบยอย

13

10%

คะแนนทดสอบยอย

การทําแบบฝกหัดใน
ระบบผานเว็บไซต

ทุกสัปดาห

10 %

การเขาชั้นเรียนและ
การมีสวนรวม
งานและโครงงานที่
ไดรับมอบหมาย

-ทุกสัปดาห

10%

14,15

20%

ความสําเร็จจาก
แบบฝกหัดในระบบ
ผานเว็บไซต
การเขาชั้นเรียนและ
การมีสวนรวม
ความสําเร็จของ
โครงงาน

สอบปลายภาค
ทดสอบยอยในชั้น
เรียน

16

ทดสอบยอยใน
หองปฏิบัติการ

วิธีการ
ทวนสอบ

3. การประเมินผลการศึกษา

1) การวัดผล :
- การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม
- การทําแบบฝกหัดในระบบผานเว็บไซต
- งานและโครงงาน
- การทดสอบยอยในชั้นเรียน
- การทดสอบยอยในหองปฏิบัติการ
- สอบปลายภาคเรียน

10%
10%
20%
20%
10%
30%

2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84

เกรด
A
B+
B
13

มคอ. 3
เกณฑคะแนน
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไมสมบูรณเนือ่ งจากนักศึกษา
ยังทํางานไมเสร็จ (Incomplete)

เกรด
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

อัฐเดช วรรณสิน. (2561). การจัดการเครือขาย.กรุงเทพฯ: กราฟกไซต มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

เว็บไซต www.cisco.netacad.net

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

วิรินทร เมฆประดิษฐสิน.(2559).คัมภีรออกแบบติดตั้งอุปกรณเครือขาย Cisco เลม 1 New
Edition. กรุงเทพฯ: ซีเอดยูเคชั่น จํากัด.
อาณัติ รัตนถิรกุล. (2558). กาวสูอาชีพผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรในองคกร.
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาดําเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เชน วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่
ไดรับ และเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุง รายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติก รรมของผูเรียนในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็นผานสื่อ สังคม
ออนไลน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
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มคอ. 3
แนวทางประเมินการสอนมีดังตอไปนี้
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย โดยการประเมินผูส อนผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา ในดานตางๆ เชน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของ
รายวิชา กลวิธีการสอน กิจกรรม การใชสื่อการสอน เกณฑการวัดและประเมินผล
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณา
จากผลการทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือ
คุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม

มาตรฐานผลการเรียนรู

การสอบ/เกรด

คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติงาน



1.
2.
3.
4.

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีสวนรวม

การมอบหมายงาน
/การนําเสนอผลงาน



























5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-
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