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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ (Computer
Network Systems and Telecommunication for Business) รหัส 3652603 เปนการจัดทํารายละเอียด
ประกอบการเรีย นการสอนตามหลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอรธุร กิจ หลัก สูต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าเฉพาะดา น โดยมุงเนน ใหผูเรีย นมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการสื่อสารขอมูลและองคประกอบของระบบเครือขาย เทคโนโลยีการสงผานขอมูล
ทางธุ ร กิ จ สถาป ต ยกรรมเครื อ ข า ย สื่ อ กลาง โทโพโลยี อุ ป กรณ เ ครื อ ข า ย โปรโตคอล ไอพี แ อดเดรส
เทคโนโลยีเครือขายแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในงานธุรกิจ เพื่อเปนแนวทาง
ประยุ ก ต ใ ช ร ะบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ใ นงานธุ ร กิ จ และเพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ความเข า ใจในการที่ จ ะ
ประยุกตใชงานครือขายคอมพิวเตอรในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนรูได
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการปรับปรุงแกไข ฉบับนี้ใชประกอบใน
รายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
สถานการณการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบัน รวมถึงกิจกรรมที่เนนในเรื่องการนําความรูมา
ประยุ กต ใช จ ริ งและความรั บ ผิ ดชอบ คุณธรรมและจริย ธรรมของผูเรีย นมากยิ่งขึ้น และเป น แนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652602 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพื่องาน
ธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Computer Network Systems and
Telecommunication for Business
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.สุภารัตน คุมบํารุง
4.2 อาจารยผูสอน
ผศ.สุภารัตน คุม บํารุง ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
20 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่ อให นั กศึ กษาทราบ มี ความรู และเขาใจเกี่ย วกับการสื่อสารข อมู ลและองค ป ระกอบของระบบ
เครือขาย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุป กรณที่ใชในการสื่อสารและระบบการสงข อมู ล ใน
รูปแบบตาง ๆ
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในสถาปตยกรรมของระบบเครือขายและรูปแบบการสื่อสารขอมูล
5. เพื่อใหนักศึกษา สามารถนําหลักการสื่อสารขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานธุรกิจได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระรายวิชาเกี่ยวกับแนวโนมของเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล และระบบเครือขาย
- ปรับใหมีกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองตอศักยภาพของผูเรียนและผลลัพธจากการเรียนรูรายวิชา
- ปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละดาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานการสื่อสารขอมูลและองคประกอบของระบบเครือขาย เทคโนโลยีการสงผานขอมูล
ทางธุ ร กิ จ สถาป ต ยกรรมเครื อ ข า ย สื่ อ กลาง โทโพโลยี อุ ป กรณ เ ครื อ ข า ย โปรโตคอล ไอพี แ อดเดรส
เทคโนโลยีเครือขายแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในงานธุรกิจ
Foundation of data communication and computer network; business data transmission
technology; network architecture; media; topologies and network elements; protocol; IP
addressing; wired network technology; wireless network technology; computer network
systems security; apply computer network systems and telecommunication in business
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม. ตอภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชม. ตอภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม ส ามารถ
การศึกษา
ทํ า การส อนได หรื อ
ตามที่ ผู เ รี ย นร อ งขอ
เ พื่ อ ท บ ท ว น ค ว า ม รู
ความเข า ใจให มี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชม. ตอสัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ/หลักสูตร
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของ
ผูเรียน โดยมีการนัดหมายลวงหนา (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (3) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น ที ม สามารถแก ไ ขข อ และลํ า ดั บ
ความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีสรางสรรค
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ใหทํากิจกรรมหรือกรณีศึกษาที่ตองประยุกตความรูในวิชากับปญหาจริง โดยใหนักศึกษาทําเปน
กลุมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวางที่ทําโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเนน
ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาที่ในกลุม ความถอมตนและความมีน้ําใจตอ
เพื่อนรวมงาน และความซื่อสัตย
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหวางการจัดการเรียนการสอนใชวิธีการสอนในขอ (2)
ขางตนวาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ
หรือปรับกิจกรรมใหเหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เ คราะห ป ญ หา เข า ใจ และอธิ บ ายความต อ งการทางคอมพิ ว เตอร รวมทั้ ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกว างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็น การเปลี่ย นแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
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 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวขอรายละเอียดตางๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบ
ระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และการฝกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู
รายวิชา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาคดวยขอสอบ
(2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
(3) ผลงานการฝกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปผลประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารกับธุรกิจ และ
นําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
การฝกปฏิบัติ การทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะห
และการประยุกตความรูที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและผูอื่น
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ใหทําโครงการรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่กําหนด
(2) แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอน โดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ
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(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนรายวิชาที่เรียน ในระหวางทําการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
(2) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การทํางานสง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาค น ควา ดว ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํ า
รายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือนําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดทํารายงาน
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
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1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
1
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม
- หลักการพื้นฐานการสื่อสารขอมูล
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- องคประกอบของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- ประเภทของระบบเครือขาย
- ประโยชนของระบบเครือขาย
- การพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ
เครือขาย
- กรณีศึกษา: ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจLearning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกีย่ วของกับสาระการเรียนรู
3. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ
ทํากรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. มคอ.3
4. เว็บไซตสําหรับคนหา
ขอมูล

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
1

ผูสอน
ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

สื่อสารขอมูลและองคประกอบของระบบ
เครือขาย

ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล
และองคประกอบของระบบเครือขายได
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สัปดาห
ที่

2

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และโทรคมนาคมได
เทคโนโลยีการสงผานขอมูลทางธุรกิจ
- การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจ
- เทคโนโลยีการสงผานขอมูลทางธุรกิจ
- การสงผานขอมูลทางธุรกิจภายในองคกร
- การสงผานขอมูลทางธุรกิจภายนอกองคกร
- ความสูญเสียสัญญาณระหวางการสงผาน
ขอมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใช
เทคโนโลยีการสงผานขอมูลทางธุรกิจ
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเทคโนโลยี
การสงผานขอมูลทางธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาเทคโนโลยีการสงผานขอมูล
ทางธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใชสื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกีย่ วของกับสาระการเรียนรู
3. ใหนักศึกษาฝกการคิดวิเคราะหโดยการ
ทํากรณีศึกษา

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. PowerPointประกอบการ
สอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง
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สัปดาห
ที่

3

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เทคโนโลยีการสงผานขอมูลทางธุรกิจได
สถาปตยกรรมเครือขาย
- แบบจําลองเครือขาย
- แบบจําลอง OSI
- ชั้นสื่อสารในแบบจําลอง OSI
- แบบจําลอง TCP/IP
- ชั้นสื่อสารในแบบจําลอง TCP/IP
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา ในการสงงานที่
มอบหมาย และการมีสวนรวมในชั้นเรียน
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
สถาปตยกรรมเครือขาย
ทักษะทางปญญา

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. PowerPointประกอบการ
สอน
2. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2,4

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

4

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาสถาปตยกรรม
เครือขาย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมเครือขาย
สื่อกลางสงขอมูล
- สื่อกลางแบบมีสาย
- การทําสายสัญญาณและการเขาหัว RJ45
- สื่อกลางแบบไรสาย
- การพิจารณาสื่อกลางสงขอมูล
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
สื่อกลางสงขอมูล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาเกี่ยวกับสือ่ กลางสง
ขอมูล

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ใหนักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. สาธิตเกี่ยวกับการทําสายสัญญาณขอมูล
UTP
5. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทําสายสัญญาณ
ขอมูล UTP

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอยางสายสัญญาณ
ขอมูล

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง
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สัปดาห
ที่

5

6

หัวขอการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
โทโพโลยี
- การเชื่อมตอเครือขาย
- รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
- เครือขายทองถิ่น (LAN)
- เครือขายบริเวณกวาง (WAN)
- เครือขายแบบเพียรทูเพียร
- เครือขายแบบไคลเอนทเซิรฟเวอร
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับรูปแบบ
การเชื่อมตอเครือขาย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหารูปแบบการเชื่อมตอ
เครือขาย
อุปกรณเครือขาย
- การดเครือขาย
- ฮับ
- สวิตซ
- เราทเตอร
- โมเด็ม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

4

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ใหนักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

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

1,2,3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

4

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยยกตัวอยางการใชอุปกรณ
เครือขาย
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

2

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

13

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

7

หัวขอการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบสงงานที่
มอบหมายตามกําหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
อุปกรณเครือขาย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการเลือก
อุปกรณเครือขาย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
โปรโตคอล
โปรโตคอลในชั้นสื่อสารเครือขาย
โปรโตคอลในชั้นสื่อสารทรานสปอรต
โปรโตคอลในชั้นสื่อสารแอปพลิเคชันLearning
Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
โปรโตคอล
ทักษะทางปญญา

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยใหนักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
โปรโตคอล
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

4

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

14

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

8

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาเกี่ยวกับโปรโตคอล
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว

ไอพีแอดเดรส

- การกําหนดตําแหนงที่อยูใน IPv4
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใชคลาส
- การแบงเครือขายยอย
- ซับเน็ตมาสก
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบไมใชคลาส
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
กําหนดตําแหนงที่อยูในระบบเครือขาย และ
การแบงเครือขายยอย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง
ที่อยูในระบบเครือขาย และการแบงเครือขาย
ยอย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยสาธิตการคํานวณเกี่ยวกับการ
กําหนดตําแหนงที่อยูในระบบเครือขาย
และการแบงเครือขายยอย
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. การทดสอบความรู

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3,5

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

15

มคอ. 3
สัปดาห
ที่
9

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
แอดเดรสซับเน็ต
- การคํานวณหาแอดเดรสซับเน็ต
- เครือขายไอพีภายใน
- การกําหนดตําแหนงที่อยูใน IPv6
- เครือขายไอพีภายใน
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
คํานวณหาแอดเดรสซับเน็ต
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการคํานวณหา
แอดเดรสซับเน็ต
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับการคํานวณหาแอดเดรสซับเน็ต

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยสาธิตเกี่ยวกับการคํานวณหา
แอดเดรสซับเน็ต
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3,5

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

16

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
10
เทคโนโลยีเครือขายแบบมีสาย
- อีเธอรเน็ต
- โทเคนริง
- FDDI
- การออกแบบเครือขายแบบมีสาย
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีเครือขายแบบมีสาย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เครือขายแบบมีสาย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือขายแบบมีสาย
11
เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย
- เทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย
- องคประกอบของเครือขายแบบไรสาย

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ Point-to-Point โดยใช
สาย UTP
3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ Point-to-Point โดยใช
สาย UTP
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
5

5

ผูสอน
ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

17

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

12

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- มาตรฐานเครือขายไรสาย
- การออกแบบเครือขายแบบไรสาย
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการใชเทคโนโลยี
เครือขายแบบไรสาย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับ
มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญใน
การใชงานเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย

ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

- หลักการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
- ภัยคุกคาม
- การเขารหัสและการถอดรหัสขอมูล
- เครื่องมือสําหรับการรักษาความปลอดภัยใน

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. สาธิตเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ Point-to-Point แบบ
Adhod
3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการเชื่อมตอระบบ
เครือขายแบบ Point-to-Point แบบ
Adhoc
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

3. เอกสารประกอบการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
1. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน
2. PowerPointประกอบการ
2.ใหนักศึกษาดูวีดิโอเกี่ยวกับความมั่นคง
สอน
ปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3. เอกสารประกอบการสอน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

18

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

13

หัวขอการสอน / Learning Outcome
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- แนวทางปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัย
ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับความ
มั่นคงปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร

การจัดการระบบเครือขาย

- ขอขัดของในระบบเครือขาย
- การจัดการบัญชีผูใชงานในระบบเครือขาย
- กาจัดการทรัพยากรในระบบเครือขาย
- การจัดการรักษาความปลอดภัยในระบบ
เครือขาย
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
จัดการระบบเครือขาย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการจัดการเครือขาย
คอมพิวเตอร

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ใหนักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให
นักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

5

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

19

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
14 เครื่องมือสําหรับการดูแลระบบเครือขาย
- คําสั่งที่ใชสําหรับตรวจสอบระบบเครือขาย
- เครื่องมือที่ใชสําหรับวิเคราะหขอ มูลใน
เครือขาย
- เครื่องมือที่ไชวิเคราะหสายสัญญาณ
- เครื่องมือที่ใชวิเคราะหเครือขายไรสาย
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
เครื่องมือสําหรับการดูแลระบบเครือขาย
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการใชงานระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการสืบคน
ขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับเครื่องมือสําหรับการดูแลระบบ
เครือขาย
15 การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอร

และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ
- เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง
- เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการใชคําสั่งสําหรับการ
ตรวจสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการ
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
5. อาจารยผสู อนนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ระบบเครือขายของลํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1.อาจารยบรรยายโดยใช PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารยใหนักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
โปรโตคอล

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
3,5

5

ผูสอน
ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง

ผศ.สุภารัตน
คุมบํารุง
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครือขายสังคม
- การประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการ
ประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาการใชงานระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ เติมจากการ
สืบคนขอมูลและสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับการประยุกตระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในงานธุรกิจ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

21

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนัก ในคุณคา
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(1.1)
2.มีวินัย ตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม (1.2)
3. มี ภ าวะความเป น ผูนํา
และผูตาม สามารถทํางาน
เป น ที ม สามารถแก ไ ขข อ
ขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคา และ
ศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล
องคกร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
2. การฝก
ความรู
ปฏิบัติทํา
1. มีความรูความเขาใจ
สายสัญญาณ เกี่ยวกับหลักการ และ
UTP และการ ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ทดสอบ
ศึกษา (2.1)
1.การมีสวน
รวมในการ
เรียน

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการ
ตรงตอเวลาของนักศึกษา
ในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการ
สงงานตามขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ไดรับมอบหมายและการ
แกไขงานที่มขี อบกพรอง
โดยไมนําผลงานของผูอื่น
มาเปนของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ําใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผูสอน
และการชวยแนะนําในสิ่งที่
เปนประโยชนสรางสรรค
ตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อ
สรางกระบวนการเรียนรู
รวมกัน

1. วัดและประเมินจากผล
การฝกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองคความรู โดยการ

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

4,8,11,12

60%

22

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

2. สามารถวิเคราะห
ปญหา เขาใจ และอธิบาย
ความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา (2.2)
3.สามารถวิเคราะห
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอรใหตรง
ตามขอกําหนด (2.3)
4.สามารถติดตามความ
กาว หนาทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(2.4)
5.รู เขาใจ และสนใจ
พัฒนาความรู ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร
อยางตอเนื่อง (2.5)
6.สามารถบูรณาการ
ความรูในที่ศึกษากับ
ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ (2.8)
3 มอบหมาย ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณ
งานให
และอยางเปนระบบ (3.1)
นักศึกษา
วิเคราะหแสดง 2. สามารถสืบคน ตีความ
ความคิดเห็น และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใชในการแกไขปญหา
รวมทั้งรวม
อภิปรายกลุม อยางสรางสรรค (3.2)
3. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะหและสรุปผล
ประเด็นปญหาและความ
ตองการ (3.3)

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค

1. วัดและประเมินจากการ
นําเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นตอกรณีศึกษา
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุมของผูเรียน
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการใช
ระบบเครือขายในงาน
ธุรกิจ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1-15

15%

23

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

4 สามารถประยุกตความรู
และทักษะกับการแกไข
ปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม (3.4)
4. การ
ทักษะความสัมพันธ
นําเสนอ
ระหวางบุคคลและความ
ผลงานที่ไดรับ รับผิดชอบ
มอบหมายทั้ง 1. ส า ม า ร ถ ใ ห ค ว า ม
งานกลุมและ ช ว ยเหลื อ และอํ า นวย
งานเดี่ยว
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก ก า ร
แ ก ป ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ
ตางๆในกลุมทั้งในบทบาท
ของผู นํ า หรื อ ในบทบาท
ของผูรวมทีมทํางาน(4.2)
2. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
การกระทําของตนเอง และ
รั บ ผิ ด ชอบงา น ใน กลุ ม
(4.4)
3. ส า ม า ร ถ ใ ห ค ว า ม
ช ว ยเหลื อ และอํ า นวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก ก า ร
แ ก ป ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ
ตางๆในกลุมทั้งในบทบาท
ของผู นํ า หรื อ ในบทบาท
ของผูรวมทีมทํางาน (4.5)
4. มี ค วามรั บผิ ด ชอบการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ของ
ตนเอง และทางวิ ช าชี พ
อยางตอเนื่อง (4.6)
5.การติดตาม ทักษะการวิเคราะหเชิง
การคิด การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
วิเคราะห และ การใชเทคโนโลยี
นําเสนอ
สารสนเทศ
รายงาน
1. มีทักษะในการใช
ประเด็นสําคัญ เครื่องมือทีจ่ ําเปนที่มีอยูใน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนองานตามหัวขอ
ที่ไดรับมอบหมาย
2. วัดและประเมินจากผล
การคนควา การตอบโจทย
งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอผลงานกลุม
และการเปนผูนําในการ
อภิปรายซักถาม

15

10%

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห และนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญดาน
การประยุกตใชระบบ

1-15

10%

วิธีการประเมิน
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ดานการ
ประยุกตใช
ระบบ
เครือขายและ
สื่อสังคม
ออนไลนใน
งานธุรกิจ

ปจจุบันตอการทํางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(5.1)
2.สามารถแนะนําประเด็น
การแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(5.2)
3. สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลา
และการเขียน เลือกใช
รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(5.3)
4. สามารถใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอยาง
เหมาะสม (5.4)

เครือขายและสื่อสังคม
ออนไลนในงานธุรกิจ
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบคน เทคนิคการ
นําเสนอโดยใชทฤษฎี การ
เลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตรและสถิติที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงขอจํากัด
เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอ
ตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อน
รวมชั้นและอาจารยผูสอน
รายวิชา

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สุภารัตน คุมบํารุง (2561). ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จตุชัย แพงจันทรและอนุโชต วุฒิพรพงษ. (2555). เจาะระบบ Network 3rd Edition. นนทบุรี: ไอ
ดีซี.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2552). เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด
ดูเคชั่น.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Peter L Dordal. (2018). An Introduction to Computer Networks. Department of Computer
Science. Loyola University Chicago.
. (2014 ). Data Communication and Computer Network. Tutorials Point (I) Pvt. Ltd.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานสื่อสั งคมออนไลน หรื อเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทํ าเปนช องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
เกณฑการวัดผล
คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ
5
2) ดานความรู
รอยละ
60
3) ดานทักษะทางปญญา
รอยละ
15
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รอยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
รอยละ
10
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
90-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
85-89
B
ดี (Good)
3.0
75-84
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
70-74
C
พอใช (Fair)
2.0
60-69
D+
ออน (Poor)
1.5
55-59
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
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3. การปรับปรุงการสอน
- การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่อกลางในการสื่อสารขอมูล การเชื่อมตอระบบเครือขาย เครื่องมือที่ใช
ในการจัดการเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูในหองเรียนเพิ่มขึ้น
- ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน
- ศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีการสื่อสารและปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนใหสอดคลอง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในหองเรียน
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใชเครื่องมือของหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ
4
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