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คานา
รายละเอียดรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ (Computer
Network Systems and Telecommunication for Business) รหัส 3652603 เป็นการจัดทารายละเอียด
ประกอบการเรีย นการสอนตามหลัก สูต รบริห ารธุรกิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุร กิจ หลัก สูต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าเฉพาะด้า น โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล
ทางธุ ร กิ จ สถาปั ต ยกรรมเครื อ ข่ า ย สื่ อ กลาง โทโพโลยี อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย โปรโตคอล ไอพี แ อดเดรส
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทาง
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นงานธุ ร กิ จ และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจในการที่ จ ะ
ประยุกต์ใช้งานครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการดาเนินชีวิตประจาวันและการเรียนรู้ได้
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า เอกสารรายละเอี ยดของรายวิช าฉบั บ นี้ ใ ช้
ประกอบในรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน รวมถึง วิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นแนวทางปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652603 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องาน
ธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Computer Network Systems and
Telecommunication for Business
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบารุง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุภารัตน์ คุม้ บารุง ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
20 พฤศจิกายน 2561
วันที่ปรับปรุง ครั้งที่ 1
18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ปรับปรุง ครั้งที่ 2
16 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นั กศึกษาทราบ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบ
เครือข่าย
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารและระบบการส่งข้ อมูล ใน
รูปแบบต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายและรูปแบบการสื่อสารข้อมูล
5. เพื่อให้นักศึกษา สามารถนาหลักการสื่อสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- ปรับให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา
- เพื่อจัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น
- ปรับให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมสมัยใหม่

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล
ทางธุ ร กิ จ สถาปั ต ยกรรมเครื อ ข่ า ย สื่ อ กลาง โทโพโลยี อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย โปรโตคอล ไอพี แ อดเดรส
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบมีสาย เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชม. ต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชม. ต่อภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
การศึกษา
ท าการสอนได้ หรื อ
ตามที่ ผู้ เ รี ย นร้ อ งขอ
เ พื่ อ ท บ ท ว น ค ว า ม รู้
ความเข้ า ใจให้ มี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชม. ต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/หลักสูตร
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 (3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น ที ม สามารถแก้ ไ ขข้ อ และล าดั บ
ความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีสร้างสรรค์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ให้ทากิจกรรมหรือกรณีศึกษาที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาทาเป็น
กลุ่มสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหว่างที่ทาโครงงาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษาเน้น
ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้าใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน และความซื่อสัตย์
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนในข้อ (2)
ข้างต้นว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์
หรือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็ งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
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 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปรายโต้ตอบ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน และการฝึกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู้
รายวิชา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
(2) นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) ผลงานการฝึกปฏิบัติตามสาระการเรียนรู้
(4) ผลการศึกษาค้นคว้า และการนาเสนอรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและ
โทรคมนาคมที่ทันสมัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาทารายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารกับธุรกิจ และ
นาเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติ การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) ให้ทาโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กาหนด
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(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็นรายวิชาที่เรียน ในระหว่างทาการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
(2) ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การทางานส่ง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้า ด้ว ยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning และท า
รายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือนาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดทารายงาน
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
- หลักการพื้นฐานการสื่อสารข้อมูล
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ประเภทของระบบเครือข่าย
- ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
- การพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ
เครือข่าย
- กรณีศึกษา: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนาเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทากรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. มคอ.3
4. เว็บไซต์สาหรับค้นหา
ข้อมูล

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1

ผู้สอน
ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

สื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบ
เครือข่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
และองค์ประกอบของระบบเครือข่ายได้
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคมได้
เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ
- การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
- เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ
- การส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจภายในองค์กร
- การส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจภายนอกองค์กร
- ความสูญเสียสัญญาณระหว่างการส่งผ่าน
ข้อมูล
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเทคโนโลยีการ
ส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนาเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.ใช้สื่อ PowerPointประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทากรณีศึกษา
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. PowerPointประกอบการ
สอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง
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สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลทางธุรกิจได้
สถาปัตยกรรมเครือข่าย
- แบบจาลองเครือข่าย
- แบบจาลอง OSI
- ชั้นสื่อสารในแบบจาลอง OSI
- แบบจาลอง TCP/IP
- ชั้นสื่อสารในแบบจาลอง TCP/IP
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ในการส่งงานที่
มอบหมาย และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท

สื่อการสอน

1. PowerPointประกอบการ
สอน
2. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

2,4

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

11

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

4

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาสถาปัตยกรรม
เครือข่าย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเครือข่าย
สื่อกลางส่งข้อมูล
- สื่อกลางแบบมีสาย
- การทาสายสัญญาณและการเข้าหัว RJ45
- สื่อกลางแบบไร้สาย
- การพิจารณาสื่อกลางส่งข้อมูล
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
สื่อกลางส่งข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสือ่ กลางส่ง
ข้อมูล

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. สาธิตเกี่ยวกับการทาสายสัญญาณข้อมูล
UTP
5. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทาสายสัญญาณ
ข้อมูล UTP

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอย่างสายสัญญาณ
ข้อมูล

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

2

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

12

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

5

6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
โทโพโลยี
- การเชื่อมต่อเครือข่าย
- รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
- เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)
- เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์
- เครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับรูปแบบ
การเชื่อมต่อเครือข่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหารูปแบบการเชื่อมต่อ
เครือข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย
- การ์ดเครือข่าย
- ฮับ
- สวิตซ์
- เราท์เตอร์
- โมเด็ม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท

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

1,2,3

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์ยกตัวอย่างการใช้อุปกรณ์
เครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

2

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

13

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบส่งงานที่
มอบหมายตามกาหนด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
อุปกรณ์เครือข่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการเลือก
อุปกรณ์เครือข่าย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
โปรโตคอล
โปรโตคอลในชั้นสื่อสารเครือข่าย
โปรโตคอลในชั้นสื่อสารทรานสปอร์ต
โปรโตคอลในชั้นสื่อสารแอปพลิเคชัน

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
โปรโตคอล
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
โปรโตคอล
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

14

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์สาธิตการคานวณเกี่ยวกับการ
กาหนดตาแหน่งที่อยู่ในระบบเครือข่าย
และการแบ่งเครือข่ายย่อย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. การทดสอบความรู้

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3,5

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโปรโตคอล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
8

ไอพีแอดเดรส
- การกาหนดตาแหน่งที่อยู่ใน IPv4
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใช้คลาส
- การแบ่งเครือข่ายย่อย
- ซับเน็ตมาสก์
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบไม่ใช้คลาส
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
กาหนดตาแหน่งที่อยู่ในระบบเครือข่าย และ
การแบ่งเครือข่ายย่อย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ง
ที่อยู่ในระบบเครือข่าย และการแบ่งเครือข่าย
ย่อย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4

15

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
แอดเดรสซับเน็ต
- การคานวณหาแอดเดรสซับเน็ต
- เครือข่ายไอพีภายใน
- การกาหนดตาแหน่งที่อยู่ใน IPv6
- เครือข่ายไอพีภายใน
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
คานวณหาแอดเดรสซับเน็ต
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการคานวณหา
แอดเดรสซับเน็ต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับการคานวณหาแอดเดรสซับเน็ต

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์สาธิตเกี่ยวกับการคานวณหา
แอดเดรสซับเน็ต
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท

สื่อการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3,5

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

16

มคอ. 3

สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
10
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบมีสาย
- อีเธอร์เน็ต
- โทเคนริง
- FDDI
- การออกแบบเครือข่ายแบบมีสาย
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบมีสาย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เครือข่ายแบบมีสาย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายแบบมีสาย
11
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย
- เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
- องค์ประกอบของเครือข่ายแบบไร้สาย

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point โดยใช้
สาย UTP
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point โดยใช้
สาย UTP
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
5

5

ผู้สอน
ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

17

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย
- การออกแบบเครือข่ายแบบไร้สาย
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายแบบไร้สาย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญใน
การใช้งานเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย
12

ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
- หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- ภัยคุกคาม
- การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล
- เครื่องมือสาหรับการรักษาความปลอดภัยใน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. สาธิตเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point แบบ
Adhod
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบ Point-to-Point แบบ
Adhoc
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
5. กิจกรรมเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท

3. เอกสารประกอบการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
1. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน
2. PowerPointประกอบการ
2.ให้นักศึกษาดูวีดิโอเกี่ยวกับความมั่นคง
สอน
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. เอกสารประกอบการสอน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

18

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

5

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความ
มั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
13

การจัดการระบบเครือข่าย
- ข้อขัดข้องในระบบเครือข่าย
- การจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย
- กาจัดการทรัพยากรในระบบเครือข่าย
- การจัดการรักษาความปลอดภัยในระบบ
เครือข่าย
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
จัดการระบบเครือข่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

4

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2.ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมเี ดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
14 เครื่องมือสาหรับการดูแลระบบเครือข่าย
- คาสั่งที่ใช้สาหรับตรวจสอบระบบเครือข่าย
- เครื่องมือที่ใช้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
เครือข่าย
- เครื่องมือที่ไช้วิเคราะห์สายสัญญาณ
- เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์เครือข่ายไร้สาย
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เครื่องมือสาหรับการดูแลระบบเครือข่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับเครื่องมือสาหรับการดูแลระบบ
เครือข่าย
15 การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ
- เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
- เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการใช้คาสั่งสาหรับการ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
5. อาจารย์ผสู้ อนนานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ระบบเครือข่ายของลานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

1.อาจารย์บรรยายโดยใช้ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่นามาประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจ

1. สื่อมัลติมีเดีย
2. PowerPointประกอบการ
สอน
3. เอกสารประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
3,5

5

ผู้สอน
ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง

ผศ.สุภารัตน์
คุ้มบารุง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม
- การประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ประยุกต์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคมในงานธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิม่ เติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในงานธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนัก ในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(1.1)
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม (1.2)
3. มี ภ าวะความเป็น ผู้น า
และผู้ตาม สามารถทางาน
เป็ น ที ม สามารถแก้ ไ ขข้ อ
ขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
2. การฝึก
ความรู้
ปฏิบัติทา
1. มีความรู้ความเข้าใจ
สายสัญญาณ เกี่ยวกับหลักการ และ
UTP และการ ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ทดสอบ
ศึกษา (2.1)

วิธีการประเมิน
1. วัดและประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
มีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการ
ส่งงานตามข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและการ
แก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
โดยไม่นาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้าใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิ่งที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน

1. วัดและประเมินจากผล
การฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปองค์ความรู้ โดยการ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

4,8,11,12

60%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3.สามารถวิเคราะห์
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด (2.3)
4.สามารถติดตามความ
ก้าว หน้าทางวิชาการ และ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
(2.4)
5.รู้ เข้าใจ และสนใจ
พัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (2.5)
6.สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (2.8)
3 มอบหมาย ทักษะทางปัญญา
งานให้
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
นักศึกษา
และอย่างเป็นระบบ (3.1)
วิเคราะห์แสดง 2. สามารถสืบค้น ตีความ
ความคิดเห็น และประเมินสารสนเทศ
รวมทั้งร่วม
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อภิปรายกลุ่ม อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
3. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผล
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3.3)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

10%

สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีศึกษา
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นการใช้
ระบบเครือข่ายในงาน
ธุรกิจ
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม (3.4)
4. การ
ทักษะความสัมพันธ์
นาเสนอ
ระหว่างบุคคลและความ
ผลงานที่ได้รับ รับผิดชอบ
มอบหมายทั้ง 1. ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม
งานกลุ่มและ ช่ ว ยเหลื อ และอ านวย
งานเดี่ยว
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้ น า หรื อ ในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทางาน(4.2)
2. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
การกระทาของตนเอง และ
รั บ ผิ ด ชอบงาน ใน กลุ่ ม
(4.4)
3. ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม
ช่ ว ยเหลื อ และอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้ น า หรื อ ในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทางาน (4.5)
4. มีค วามรั บผิ ด ชอบการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของ
ตนเอง และทางวิ ช าชี พ
อย่างต่อเนื่อง (4.6)
5.การติดตาม ทักษะการวิเคราะห์เชิง
การคิด การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
วิเคราะห์ และ การใช้เทคโนโลยี
นาเสนอ
สารสนเทศ
รายงาน
1. มีทักษะในการใช้
ประเด็นสาคัญ เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ใน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนองานตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย
2. วัดและประเมินจากผล
การค้นคว้า การตอบโจทย์
งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม

15

10%

1. วัดและประเมินจากผล
การติดตาม การคิด การ
วิเคราะห์ และนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญด้าน
การประยุกต์ใช้ระบบ

1-15

10%

วิธีการประเมิน
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กิจกรรมที่
ด้านการ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
เครือข่ายและ
สื่อสังคม
ออนไลน์ใน
งานธุรกิจ

ผลการเรียนรู้

ปัจจุบันต่อการทางานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5.1)
2.สามารถแนะนาประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.2)
3. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(5.3)
4. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4)
6. การทา
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
แบบทดสอบ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ออนไลน์ด้วย การใช้เทคโนโลยี
เกมแอปพลิเค สารสนเทศ
ชันคาฮูท
1. สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม (5.4)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

5%

เครือข่ายและสื่อสังคม
ออนไลน์ในงานธุรกิจ
2. วัดและประเมินจากผล
การสืบค้น เทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจากัด
เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอ
ต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อน
ร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา
1. วัดและประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมและการ
ทาแบบทดสอบออนไลน์
ด้วยเกมแอปพลิเคชัน
คาฮูท

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุภารัตน์ คุ้มบารุง (2561). ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
นรรัตน์ วัฒนมงคล. (2561). การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย: Data Communications and Networking.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
อาณัติ รัตนถิรกุล. (2558). ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร. กรุงเทพมหานคร: ซี
เอ็ดยูเคชัน.
Peter L Dordal. (2018). An Introduction to Computer Networks. Department of Computer
Science. Loyola University Chicago.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
เกณฑ์การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
60
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
15
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
67-72
C
พอใช้ (Fair)
2.0
61-66
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-60
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
3. การปรับปรุงการสอน
- มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้มีความทันสมัย และเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่าย
สมัยใหม่ โดยนาเสนอผผ่านระบบ WBSC
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- ปรับกลยุทธ์การสอน โดยการนาวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมบนแอปพลิเคชันคาฮูท เข้ามาบูรณา
การเข้ากับกระบวนการเรียนการสอน
- ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีการสื่อสารและปรับกระบวนการเรียนการเรียนสอนให้สอดคล้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การสังเกตและสอบถามนักศึกษาในห้องเรียน
- การตรวจผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
- การทดสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่มผู้ศึกษาโดยการนากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- ปรับให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีของการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ในงานธุรกิจ ตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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