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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124406 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Technology
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย

กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

3

มคอ. 3
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงอยู่
สม่าเสมอ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานที่จัดทาได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่าเสมอ การเพิ่มเติมเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทาให้เกิดระบบ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความจาเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทางาน ทาให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้าน Network จานวนไม่น้อยต้องหาความรู้และ Certificate เพื่อมารองรับว่าตนเองมีความสามารถ
ในการทางานด้านนี้อย่างแท้จริง จึงมีการพัฒนารายวิชานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทางด้าน Network และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทางานในอนาคตได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงรู ป แบบของและมาตรฐานใหม่ ข องระบบเครื อข่า ย เทคนิคและคุณสมบัติเ ฉพาะของ
อุปกรณ์เครือข่ายใหม่ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปใช้งานในระบบเครือข่ายจริง แนวทาง
และขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนหรือการนามาใช้ง านร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ก่อน แนวโน้มของเทคโนโลยี
เครือข่ายสมัยใหม่
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาหรือผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
⚫ 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
⚫ 1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร และสังคม
⚫ 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
⚫ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๆ รวมทั้งเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ
 1.1.5 รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะ
⚫ 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถามร่วมกัน
- มอบหมายงานร่วมกันให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
- อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายและตรงเวลา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
⚫ 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชา
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
⚫ 2.1.2 สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
⚫ 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบคอมพิวเตอร์
⚫ 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
⚫ 2.1.5 มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนาและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างสร้างสรรค์
 2.1.6 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปจัดทาโครงงานรายวิชาที่สอดคล้องกับระบบการทางานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในภาคธุรกิจและตามมาตรฐานสากล
⚫ 2.1.7 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาร่วมกัน
- ใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยผู้สอนมอบหมายให้ค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกัน
- มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
- ตรวจสอบเนื้อหาของงาน การค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
- การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- ประเมินผลแบบฝึกหัดท้ายบท และงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลจากผลงาน จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
⚫ 3.1.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
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⚫ 3.1.2 สืบค้นข้อมูล ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินคุณภาพสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.3 สามารถประยุ กต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- ตั้งคาถาม จากกรณีศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพื่อตอบข้อซักถามร่วมกัน
- มอบหมายให้ค้นคว้า และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยให้ลงมือปฏิบัติใช้งานอุปกรร์จริง ตามใบงานที่
มอบหมายให้ผู้เรียนได้ทาการศึกษาก่อนชั่วโมงเรียน
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
- การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- ประเมินผลแบบฝึกหัดท้ายบท รายงานที่ได้รับมอบหมาย
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
⚫ 4.1.2 ให้ความร่วมมือที่ดีและช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
⚫ 4.1.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
⚫ 4.1.4 มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถามและร่วมกันอภิปราย
- มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท
4.3 วิธีการประเมินผล
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- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
- ประเมินนักศึกษา และเพื่อร่วมกลุ่ม ในการทางาน
- สังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกันเป็นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
⚫ 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
⚫ 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
⚫ 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- การมอบงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- บรรยายพร้อมนาเสนอนาเสนอโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มอบหมายแบบฝึกหัด
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะน าเนื้ อ หารายวิ ช า
4
วิธีการเรียนการสอน และ
การวัดการประเมินผล
ทบทวนความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรียน
2
Internetwork
4
Operating System
(IOS)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
อภิปราย
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ผู้สอน
อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3

Mode การใช้งาน
Command Line
Interface (CLI)

4

4

สถาปัตยกรรมพื้นฐานของ
Router
การจัดการกับ
Configuration ของ
Router

4

5

Variable Length
Subnet Mask (VLSM)
และ Classless
InterDomain Routing
(CIDR)

4

6

หลั ก การพื้ น ฐานของการ
ค้นหาเส้นทาง
การค้ น หาเส้ น ทางแบบ
Static

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาร่ ว มกั บ อภิ ป ราย
กรณีศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

ผู้สอน

อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

7

การค้นหาเส้นทางแบบ
Dynamic
Distance Vector
Protocols

8

Routing Information
Protocols (RIP)

9

ทนทวนเนื้อหา
สอบกลางภาค

10

EIGRP

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละร่ ว มกั น
ซักถาม
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

ผู้สอน
อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

11

Link State Protocols
OSPF

4

12

VLANs Implement
(VTP)
Implement Spanning
Tree Protocols

4

13

Services in a
Converged WAN :
Point-to-Point
Protocol (PPP)

4

14

Services in a
Converged WAN:
Frame Relay

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ตั้งคาถามที่ นาไปสู่ การร่ ว มกั น
วิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนบรรยาย
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint

ผู้สอน
อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย

อ.อรศิริ ศิลาสัย
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

15

Access Control Lists

4

16

สอบปลายภาค

2

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
2. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.อรศิริ ศิลาสัย
ผู้สอนบรรยาย
มอบหมายให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษา
กรณี ศึ ก ษาล่ ว งหน้ า เพื่ อ หา
แนวทางในการแก้ไข
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข
ปัญหาของตนเอง และร่ว มกั น
หาข้อสรุป
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. ใบงาน
1. ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย อ.อรศิริ ศิลาสัย

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
กิจกรรมที่
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
1
1.1,1.6,
สอบกลางภาค
1.7, 2.1,
สอบปลายภาค
2.4 - 2.6,
3.2
2
1.1, 1.6,
ใบงาน/แบบฝึกหัด
1.7, 2.1,
งานที่ได้รับมอบหมาย
2.4 - 2.6,
การเข้า Lab ฝึกปฏิบัติ
3.2, 4.1-4.6,
5.3 - 5.4
3
1.1, 1.7 ,3.1 การเข้าชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8
16

สัดส่วนของ
การประเมินผล
30%
30%

ผู้สอนพิจารณา
ผู้สอนพิจารณา
ผู้สอนพิจารณา

10%
10%
10%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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มคอ. 3
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 หนังสื่อ ตารา บทความ
สุ ช าติ คุ้ ม มะณี . (2550). เรี ย นรู้ เ ครื อ ข่ า ยและจากอุ ป กรณ์ Cisco ด้ ว ยโปรแกรม
Simulation. กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น.
สัลยุทธ์ สว่างวรรณ (2547). หลักสูตร CCNA 1/Cisco Networking Academy Program
CCNA1. กรุงเทพฯ:เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
สัลยุทธ์ สว่างวรรณ (2547). หลักสูตร CCNA 2/Cisco Networking Academy Program
CCNA2. กรุงเทพฯ:เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
เอกสิทธิ์ วิริยจารี. (2549). เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.
อรศิริ ศิลาสัย. (2561). แบบฝึกปฏิบัติรายวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
1.2 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
แบบเรียน Online: Cisco Networking Academy CCNA Exploration1
แบบเรียน Online: Cisco Networking Academy CCNA Exploration2
แบบเรียน Online: Cisco Networking Academy CCNA Exploration3
แบบเรียน Online: Cisco Networking Academy CCNA Exploration4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
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ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ผู้สอนได้ปรับปรุงรูปแบบและนาแนวทางที่ได้จากการจัดทาวิจัยใน เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนแบบถามตอบรายบุคคลในรายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง
ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ในรายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคล
มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงได้นารูปแบบและวิธีการดังกล่าวมาใช้ในภาคเรียนที่ 1/2559
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่ คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้
กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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