รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา4123713

วิชา การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Networking

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์อฐั เดช วรรณสิน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
10 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อ ให้นัก ศึก ษามีค วามรู้ ความเข้าใจถึง หลัก การพื้น ฐานของการสื่อ สารข้อ มูล และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการสื่อสาร สื่อกลางและอุ ปกรณ์สําหรับการสื่อสาร ประเภทของ
เครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย สถาปตั ยกรรมของเครือข่ายตามมาตรฐาน OSI และ
TCP การจัดการเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งานได้
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับพื ้นฐานด้ านการสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ รู ปแบบการสื่อสาร สื่อกลางและอุปกรณ์การสื่อสาร ประเภทของเครื อข่าย รู ปแบบการ
เชื่ อมต่อของเครื อ ข่า ย สถาปั ตยกรรมของเครื อ ข่ายตามมาตรฐาน OSI และ TCP และสามารถ
ประยุกต์ใช้ งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ การเตรี ยมความพร้ อมด้ านปั ญญาและจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิกงาน ทัง้ นี ้ ควรมี การปรั บปรุ งเนื ้อหาและตัวอย่างให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มของเทคโนโลยี ที่ได้
ก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ ว

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงหลักการพื ้นฐานของการสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ รู ปแบบการ
สื่อสาร ตัวกลางและอุปกรณ์สําหรับการสื่อสาร ประเภทของเครื อข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อของเครื อข่าย
สถาปั ตยกรรมของเครื อข่ายตามมาตรฐาน OSI และ TCP การจัดการเครื อข่ายและการประยุกต์ใช้ งาน
Course Description
The study fundamental of communications and network, Model communications,
medium and media for communications. Type of network and network topology. the
architectural design of standard network OSI and TCP. The management to network
application in Using.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 30 ชัว่ โมง ต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ รวม
75 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านชัว่ โมงเรี ยน เว็บไซด์ และระบบบริหาร
การศึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพสิทธิของข้ อมูลส่วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้ อมูล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา ไม่มีพฤติกรรมการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่เสี่ยงต่อการผิด
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานหรื อองค์กรตลอดจนเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ คอมพิวเตอร์ ตอ่ บุคคล องค์กร และสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ ยวกับประเด็น ทางจริ ยธรรมที่เ กี่ ยวข้ องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- อภิปรายกลุ่ม โดยให้ มีการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างนักศึกษาในชันเรี
้ ยน และเปิ ดโอกาสให้ มีการ
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ
- กําหนดให้ นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้ อง
- บทบาทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- พฤติ ก รรมการแสดงออกในชัน้ เรี ย นและในโอกาสที่ ภ าควิ ช าฯ/คณะจัด กิ จ กรรมต่า งๆที่
เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
- พฤติกรรมการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่ไม่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดพระราชบัญญัติว่าด้ วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3

มคอ. 3
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
มีค วามรู้ ความเข้าใจถึงหลัก การพื้น ฐานของการสื่อ สารข้อ มูล และเครือ ข่ายคอมพิว เตอร์
รูปแบบการสื่อสาร ตัวกลางและอุปกรณ์สาํ หรับการสื่อสาร ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อ
ของเครือข่าย สถาปตั ยกรรมของเครือข่ายตามมาตรฐาน OSI และ TCP การจัดการเครือข่ายและการ
ประยุกต์ใช้งานได้
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิ ป ราย การทํ า งานกลุ่ ม การนํ า เสนอรายงาน การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา และ
มอบหมายให้ ค้นคว้ าบทความ ข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ ปัญหา
และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และฝึ กปฏิบตั ิ
โดยใช้ เครื่ องมือ ซอฟต์แวร์ และเทคนิคต่างๆ สําหรับการเรี ยนรู้
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชันเรี
้ ยน
- นําเสนอสรุปการอ่านหรื อรายงานจากการค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
- การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดหลักการ ทฤษฏี
และการปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ และความคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเ คราะห์ และออกแบบ
เครื อข่ายเบื ้องต้ นได้ รวมทังมี
้ การนําเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้ างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม่ แสดงความคิดเห็นและการถาม-ตอบ ประเด็นต่างๆที่พบเห็น
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ในเรื่ องของการรักษาความมัน่ คงของสารสนเทศในปั จจุบนั
- การสะท้ อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ น ข้ อ สอบที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ในการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษณะในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒ นาการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และมี ความรั บผิ ดชอบในงานที่ มอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริ มในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนให้ นกั ศึกษามีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล
- การนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุม่ อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมกลุม่ และนักศึกษาอื่น ในชันเรี
้ ยน ทังด้
้ านความรับผิดชอบและ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทัง้ การพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และ
นําเสนอในชันเรี
้ ยน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึ ษา
- ทักษะในการเลือกใช้ เครื่ องมือหรื อซอฟต์แวร์ เช่น เครื่ องมือในการสํารวจระบบเครื อข่าย
- พัฒนาทักษะในการสืบค้ น ข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก Website สื่อการสอน E-learning และทํา
รายงาน โดยเน้ นการนําตัวเลข หรื อมีสถิตอิ ้ างอิง จากแหล่งที่มาข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
- อภิปรายกลุม่ แสดงความคิดเห็นและการถาม-ตอบ ประเด็นต่างๆในชันเรี
้ ยน
- นําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในกําหนดเวลา
5
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- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายผลงานการนําเสนอในชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่

1

2-3

หน่วยที่ 1
ความรู้พื ้นฐานการสื่อสารข้ อมูล
และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2
สื่อกลางที่ใช้ ในการสื่อสาร

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
4

- บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
- ยกตัวอย่างประกอบ

หน่วยที่ 3
สัญญาณที่ใช้ ในการสื่อสาร

4

-

4

-

5-6

หน่วยที่ 4
อุปกรณ์สําหรับการสื่อสาร

8

-

7

8
9-10

หน่วยที่ 5
ประเภทและรูปการเชื่อมต่อ
เครื อข่าย
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 6
สถาปั ตยกรรมเครื อข่าย

อัฐเดช วรรณสิน

- อภิปรายกลุม่ จาก

-

4

ผู้สอน

4

-

4
8

กรณีศกึ ษา
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
ยกตัวอย่างสื่อกลางที่ใช้
ในการสื่อสาร
อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
ยกตัวอย่างสัญญาณ
อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
ยกตัวอย่างอุปกรณ์
สําหรับการสื่อสาร
อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา

- บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ

อัฐเดช วรรณสิน

อัฐเดช วรรณสิน

อัฐเดช วรรณสิน

อัฐเดช วรรณสิน

อัฐเดช วรรณสิน

- อภิปรายกลุม่ จาก
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OSI Model และ TCP Model
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
11-12 หน่วยที่ 7
อินเทอร์ เน็ตเวิร์ก

13

หน่วยที่ 8
การจัดการเครื อข่าย

14

หน่วยที่ 9
อินเทอร์ เน็ต

15

หน่วยที่ 10
การประยุกต์ใช้ งานเครื อข่าย

16

สอบปลายภาค

กรณีศกึ ษา
จํานวน
กิจกรรมการเรี ยน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
8
- บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
- ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์
ประยุกต์
- อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา
4
- บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
- ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์
ประยุกต์
- อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา
4
- บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
- ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์
ประยุกต์
- อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา
4
- บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
- ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์
ประยุกต์
- อภิปรายกลุม่ จาก
กรณีศกึ ษา

ผู้สอน
อัฐเดช วรรณสิน

อัฐเดช วรรณสิน

อัฐเดช วรรณสิน

อัฐเดช วรรณสิน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรี ยนรู้
1
1.1, 1.6, 1.7 ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
2.1 , 2.4-2.6, สอบกลางภาค
3.2
ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2
สอบปลายภาค
2

1.1, 1.6, 1.7
2.1 , 2.4-2.6,
3.2, 4.1-4.6
5.3-5.4

3

1.1-1.7
3.1

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า การ
นําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
4
10 %
8
25 %
12
10 %
16
25 %
ตลอดภาค
การศึกษา

20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน วิชาการสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ .
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.cisco.netacad.net

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทําเป็ นช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
กิ จ กรรมการปรั บปรุ ง การสอน ประกอบด้ วย การพัฒ นาเอกสารตํ าราให้ ได้ ม าตรฐานและมี
เนื ้อหาที่ทนั สมัย ตลอดจนการจัดสัมมนาเทคนิคและวิธีการสอน เช่น การจัดโฟกัสกรุ๊ ป การวิจยั ในและ
นอกชันเรี
้ ยน เพื่อนํามาปรับใช้ ให้ เข้ ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมใน
วิชาดังนี ้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
คุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
ควรมีการปรั บปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานของ
หลักสูตรที่กําหนดไว้ และควรเปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องของความรู้
จากประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ ้น
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