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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยันครพนม 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

 
หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
          30302313    ข่ายงานคอมพิวเตอร์  
2. จ านวนหน่วยกติ  
           3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
           3.1  หลกัสูตร  อุตสาหกรรมศาสตร์   สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
          3.2  ประเภทรายวชิา  เอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
            นางพชัรณฏัฐ ์แสงอ่อน 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  
            ภาคเรียนท่ี  1  ชั้นปีท่ี  4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

      ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
            ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 

      อาคารเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 4301 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

      10  มิถุนายน  2561 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
             เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการและการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้ งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทกัษะการบริหารจดัการระบบเครือข่ายและการดูแลระบบ  การเลือกใช้ระบบปฏิบติัการ
การใชง้านคอมพิวเตอร์ดา้นต่างๆ  การป้องกนัระบบเครือข่าย การเลือกใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยีดา้นเครือข่าย
ไดเ้หมาะสม และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
                พฒันารายวชิาเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาและพฒันาผูเ้รียน 
ใหค้รบทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ 
รับผดิชอบ ทกัษะการบริหารและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าผลการบริการวชิาการมา
ประยกุตใ์ชใ้นรายวชิา 
 
 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายรายวชิา 
 การจดัการกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในระดบัแนวคิด ตรรกะและกายภาพ สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยอุปกรณ์ประกอบ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ การประยกุตร์ะบบซอฟตแ์วร์ เทคโนโลยเีครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อระบบ LAN การตั้งเคร่ืองแม่ข่าย การเช่ือมต่อแบบ
ไร้สาย  สร้างช้ินงานเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาท่ีศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

30  ชัว่โมง 
(2  ชัว่โมง  x  15  สัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

30  ชัว่โมง 
(2  ชัว่โมง  x  15  สัปดาห์) 

75  ชัว่โมง 
(5  ชัว่โมง  x  15  สัปดาห์) 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
       - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 
       - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1ชัว่โมง/สัปดาห์  
          (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ)  
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หมวดที่  4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
      1)  ตระหนกัถึงคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมในวชิาชีพ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ           ตรง
ต่อเวลา รู้จกักาลเทศะและมีระเบียบวนิยั 
      2)  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  อดทนขยนัหมัน่เพียรและมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
      3)  มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  รับฝังความคิดเห็นผูอ่ื้นในการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ข               
ขอ้ขดัแยง้ ปฏิบติัตนตามกฏระเบียบของหน่วยงานและสังคม 
 

1.2 วธีิการสอน 
      1)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง ประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
รับผดิชอบ เขา้เรียนและส่งงานตรงเวลา รู้จกักาลเทศะและมีระเบียบวนิยั  
      2)  บรรยายใหเ้ห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ยกตวัอยา่งความขยนัหมัน่เพียรและผลของการกระท า 
      3)  ก าหนดให้นกัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งและอภิปรายกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น   
 

1.3 วธีิการประเมินผล 
      1)  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการเรียนในชั้นเรียน การเขา้เรียน การส่งงาน การแสดงพฤติกรรม
ต่ออาจารยแ์ละผูอ่ื้น 
      2)  สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน ความขยนัหมัน่เพียร  
      3)  ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การรับฝังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
              มีความรู้ในการจดัการกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในระดบัแนวคิด ตรรกะและกายภาพ 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยอุปกรณ์ประกอบ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ การประยกุตร์ะบบซอฟตแ์วร์ 
เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อระบบ LAN การตั้ง
เคร่ืองแม่ข่าย การเช่ือมต่อแบบไร้สาย  สร้างช้ินงานเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาท่ีศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 
 

2.2 วธีิการสอน  
ใช้การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การสอนบรรยายร่วมกบัการส่ือสารสองทาง โดยเน้นให้

นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้และขอ้มูลเพิ่มเติม การสอนโดยการฝึกปฏิบติัจริงกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เก่ียวกบั
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นควา้จากหนังสือ ต ารา บทความและทาง
อินเตอร์เน็ต 
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2.3 วธีิการประเมินผล 
      1)  ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
      2)  ประเมินจากการปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีจดัให ้ตามใบงาน  
      3)  ประเมินจากช้ินงานเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาท่ีนกัศึกษาสร้าง 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
     1)  พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและมีวจิารณญาณ 
     2)  สามารถคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า 
     3)  เขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาและหาวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 
     4)  พฒันาการเรียนรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
     5)  พฒันาองคค์วามรู้เพื่อออกแบบนวตักรรมหรือกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม 
 

3.2 วธีิการสอน 
      1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ดว้ย
เหตุผล  และมีวจิารณญาณ ประเมินค่า เช่น อภิปรายกลุ่ม  ฝึกแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม  จดัสถานการณ์จ าลองใหผู้เ้รียน
ฝึกตดัสินใจ เป็นตน้ 
      2)  จดัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  แนวทางและวธีิการแกไ้ขปัญหา 
      3)  จดัองคค์วามรู้ การเรียนรู้ การออกแบบและสร้างนวตักรรมหรือสร้างกระบวนการท างาน 
 

3.3 วธีิการประเมินผล 
      1)  ประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียนตั้งแต่  ขั้นสังเกตุตั้งค  าถาม สืบคน้ คิดวเิคราะห์  
สังเคราะห์และประเมินค่า  
      2)  ประเมินดว้ยการตรวจผลการปฏิบติั ผลการแกไ้ขปัญหา ผลจากการสอบถามวธีิการแกไ้ขปัญหา 
      3)  ประเมินดว้ยผลงานการสร้างนวตักรรม  ผลการสร้างกระบวนการท างาน การสัมภาษณ์  
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
      1)  พฒันาการท างานเป็นทีมและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
      2)   พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
      3)   มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      4)  สามารถปรับตวัในการท างานและการด ารงชีวติร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้
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      5)  สามารถวางตวัและแสดงความคิดเห็นไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
       6)   ตระหนกัถึงความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น ในการปฏิบติังาน 
 

4.2 วธีิการสอน 
        1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีมหรือร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อฝึกความรับผิดชอบ  ทกัษะความเป็นผูน้ า
และผูต้ามท่ีดีมีทกัษะการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ปรับตวัและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม เพื่อใหง้านท่ี
รับผดิชอบส าเร็จ 
        2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้รับตวั และวางตวัใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบ มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน เช่น  ท างานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติร่วมกนั เป็นตน้ 
        3) จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  
 

4.3 วธีิการประเมินผล 
        1)  สังเกตการร่วมกิจกรรม ท างานเป็นทีม ของผูเ้รียน 
        2)  สอบถามเพื่นร่วมทีมเพื่อวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  ส าหรับใหผู้เ้รียน
ประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 
        3)  ตรวจสอบขณะปฏิบติังาน ความปลอดภยัในการปฏิบติัของผูป้ฏิบติั 
  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
     1)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ        
     2)  พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข เชิงปริมาณ หลกัสถิติ ส าหรับการแกไ้ขปัญหา 
     3)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพูด  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจดัท าเป็นรายงานและ
น าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
 

5.2 วธีิการสอน 
      1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนพฒันาดา้นการส่ือสาร และการใชส้ารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล 
      2)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข เชิงปริมาณ การใช้ค่าสถิติ ส าหรับการ
แกไ้ขปัญหา พร้อมยกตวัอยา่งการ 
      3)  ก าหนดให้นกัศึกษาน าเสนอผลงาน โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ใหเ้พื่อนร่วม
หอ้งสอบถาม แลกเปล่ียนความรู้ 
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5.3 วธีิการประเมินผล 
      1)  ประเมินผลจากการใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูลท่ีได้ 
      2)  ใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการใชส้ถิติในการแกไ้ขปัญหา 
      3)  สังเกตมการน าเสนอผลงานโดยใช ้เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีเพื่อนร่วมหอ้งแลกเปล่ียนความรู้ 
  

วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
              1.   การวดัผล 
            คน้ควา้รายงาน               20   % 
            สอบยอ่ย                        10   % 
            สอบกลางภาค                20   % 
            จิตพิสัย                           20   % 
            สอบปลายภาค                30   % 
                         รวม                      100  % 

             2.  การประเมินผลการเรียน 
       การตดัสินผลการเรียนโดยวธีิ  องิเกณฑ์ 
   คะแนนระหวา่ง       80 - 100 ไดร้ะดบั A 
   คะแนนระหวา่ง       75 - 80 ไดร้ะดบั B 
   คะแนนระหวา่ง       70 - 74 ไดร้ะดบั B 
   คะแนนระหวา่ง        65 - 69 ไดร้ะดบั C 
   คะแนนระหวา่ง        60 - 64 ไดร้ะดบั C 
   คะแนนระหวา่ง        55 - 59 ไดร้ะดบั D 
   คะแนนระหวา่ง        50 - 54 ไดร้ะดบั D 
   คะแนนระหวา่ง          0 - 49 ไดร้ะดบั E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 03 

 7 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

จ านวน 
ช่ัวโมง

ปฏิบัตกิาร 

กจิกรรม 
การเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ขอ้ตกลงในการเรียนและ
มอบหมายงาน 
หลกัการใชง้าน
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

2 2 -แนวการสอน เกณฑก์าร
ประเมินผล  
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-บอกขอ้ก าหนดในการใช้
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
-บรรยายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และการท างาน 
-บรรยายการประยกุตใ์ชง้าน
คอมพิวเตอร์ 

อ.สนธยา  วนัชยั 

2 การจดัการกลุ่มอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ในระดบัแนวคิดตรรกะ
และกายภาพ 

2 2 -แนวการจดัอุปกรณ์เครือข่าย 
-บรรยายแนวคิดตรรกะและ
กายภาพ 
-บรรยาย อภิปรายกลุ่ม  
-สืบคน้ผา่น Internet 

อ.สนธยา  วนัชยั 

3 สถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2 2 -ตวัอยา่งโครงสร้าง โปรโตคอล  
IP v4  IPv6 
-บรรยาย อภิปรายกลุ่ม  
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

อ.สนธยา  วนัชยั 

4 เทคโนโลยเีครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2 2 -ศึกษาเทคโนโลยเีครือข่าย 
-บรรยาย อภิปรายกลุ่ม  
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

อ.สนธยา  วนัชยั 

5 ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์
ประกอบระบบเครือข่าย

2 2 -บรรยายซอฟตแ์วร์และ
ฮาร์ดแวร์  

อ.สนธยา  วนัชยั 
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คอมพิวเตอร์ และการ
ประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ 

-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

6 การส่ือสารขอ้มูล 2 2 -บรรยายรูปแบบการส่ือสาร
ขอ้มูล 
-ตวัอยา่งการส่ือสาร  
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

อ.สนธยา  วนัชยั 

7 เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อ
ระบบ LAN 

2 2 -ตวัอยา่งเทคโนโลยกีารเช่ือมต่อ
ระบบ LAN แนวคิด อุปกรณ์
และการติดตั้ง 
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

อ.สนธยา  วนัชยั 

8 สอบกลางภาค 
9 การเช่ือมต่อเครือข่าย

คอมพิวเตอร์แบบ  
Peer to Peer 

2 2 -บรรยายวธีิการเช่ือมต่อ
เครือข่ายแบบ Peer to Peer  และ
ลงมือปฏิบติัจริง   
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 
-น าผลการบริการวชิาการ เร่ือง
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
ประกอบการปรับปรุงการสอน
หวัขอ้ Peer to peer 

อ.สนธยา  วนัชยั 

10 การเช่ือมต่อแบบไร้สาย 2 2 -บรรยายวธีิการเช่ือมต่อ
เครือข่ายแบบ ไร้สาย และลงมือ
ปฏิบติัจริง   
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา

อ.สนธยา  วนัชยั 
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คน้ควา้เพิ่มเติม 
11 การเช่ือมต่อระบบ

อินเตอร์เน็ต 
2 2 -บรรยายวธีิการเช่ือมต่อ Internet   

-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

อ.สนธยา  วนัชยั 

12 การตั้งเคร่ืองแม่ข่าย  2 2 -บรรยายวธีิการเช่ือมต่อ
เครือข่ายแบบ Peer to Peer   
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

อ.สนธยา  วนัชยั 

13 การบริหารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2 2 -บรรยายวธีิการบริหารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

อ.สนธยา  วนัชยั 

14 การออกแบบระบบ
เครือข่ายขนาดเล็ก 

2 2 -บรรยายวธีิการออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-สืบคน้ผา่น Internet 
-มอบหมายงานให้นกัศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม 

อ.สนธยา  วนัชยั 

15 สร้างช้ินงานเก่ียวขอ้งกบั
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2 2 -นกัศึกษาสร้างช้ินงานเก่ียวขอ้ง
กบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-นกัศึกษาน าเสนอผลงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

อ.สนธยา  วนัชยั 

16 สอบปลายภาค 
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5.2  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1 
 

คุณธรรม จริยธรรม  1)  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกจาก
การเรียนในชั้นเรียน การเขา้เรียน การส่ง
งาน การแสดงพฤติกรรมต่ออาจารยแ์ละ
ผูอ่ื้น 
2)  สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน ความ
ขยนัหมัน่เพียร  
3)  ประเมนิผลการอภปิรายกลุ่ม การ
แสดงความคดิเหน็ การรบัฝังความ
คดิเหน็จากผูอ้ื่น 
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 10 

2 
 
 

ความรู้ 1)  ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย การ
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2)  ประเมินจากการปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี
จดัให ้ตามใบงาน  
3)  ประเมินจากช้ินงานเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา
ท่ีนกัศึกษาสร้าง 
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 30 

3 ทกัษะทางปัญญา 1)  ประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรมทาง
ปัญญาของผูเ้รียนตั้งแต่  ขั้นสังเกตุตั้ง
ค  าถาม สืบคน้ คิดวเิคราะห์  สังเคราะห์และ
ประเมินค่า  
2)  ประเมินดว้ยการตรวจผลการปฏิบติั ผล
การแกไ้ขปัญหา ผลจากการสอบถาม
วธีิการแกไ้ขปัญหา 
3)  ประเมินดว้ยผลงานการสร้างนวตักรรม  
ผลการสร้างกระบวนการท างาน การ
สัมภาษณ์  
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 30 

4 ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

1)  สังเกตการร่วมกิจกรรม ท างานเป็นทีม 
ของผูเ้รียน 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 10 
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 2)  สอบถามเพื่นร่วมทีมเพื่อวดั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ  ส าหรับใหผู้เ้รียนประเมินผล
ตนเองและประเมินเพื่อน 
3)  ตรวจสอบขณะปฏิบติังาน ความ
ปลอดภยัในการปฏิบติัของผูป้ฏิบติั 
 

5 
 
 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1)  ประเมินผลจากการใหผู้เ้รียนน าเสนอ
ผลการสืบคน้ขอ้มูลท่ีได ้
2)  ใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการใชส้ถิติในการ
แกไ้ขปัญหา 
3)  สังเกตมการน าเสนอผลงานโดยใช ้
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี เพื่อนร่วมหอ้ง
แลกเปล่ียนความรู้ 
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 20 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
ฉตัรชยั สุมามาลย.์ ม.ป.ป. การส่ือสารข้อมูลคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย. ไทยเจริญการพิมพ.์กรุงเทพฯ. 
พิพฒัน์ หิรัณยว์ณิชชากร. 2542. ระบบการส่ือสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพวิเตอร์. เอช.เอน็.กรุ๊ป.กรุงเทพฯ. 
วริินทร์ เมฆประดิษฐสิน. 2547. คัมภีร์ระบบเครือข่าย แบบฉบับอาจารย์วริินทร์ เล่ม 1.เอช.เอน็.กรุ๊ป. 
 กรุงเทพฯ. 
สุรศกัด์ิ สงวนพงษ.์ 2543. สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลทซีีพี/ไอพ.ี เอช็.เอ็น.กรุ๊ป .กรุงเทพฯ. 
สุวฒัน์ ปุณณชยัยะ, ตน้ ตณัฑสุ์ทธิวงศ,์ และสุพจน์ ปุณณชยัยะ.  2545. เปิดโลก TCP/IP และ โปรโตคอลของ 
 อนิเตอร์เน็ต.  ด่านสุทธาการพิมพ.์กรุงเทพฯ. 
สมเกียรติ   รุ่งเรืองลดา. 2544. Internet  Sharingส าหรับระบบ LAN ในองค์กรและร้าน Internet Café .  
 โปรวชิัน่. กรุงเทพฯ. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
ให้นกัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแ้ก่ วิธีการสอน การจดักิจกรรมในและนอก

ห้องเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวชิา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ท าการการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร จากการสังเกตการสอนและท าการสัมภาษณ์นกัศึกษา  ผลการสอบของนกัศึกษา  
 

3. การปรับปรุงการสอน 
            1)  สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานรายวชิาตามรายละเอียดท่ี  สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา 
             2)  สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน  การวจิยัในชั้นเรียน และ
มอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายวชิาท่ีมีปัญหา ท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 รายวชิา 
             3)  มีการประชุมอาจารยผ์ูส้อนของหลกัสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนว
ทางแกไ้ข 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1)  หลกัสูตรมีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ประเมินการสอน การทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ

นกัศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและ
ระดบัคะแนนของรายวชิา ภายในรอบเวลาของหลกัสูตร   
             2)  จดัการสอบประมวลผลความรู้นกัศึกษาก่อนจบการศึกษา 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
หลกัสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจาก  ผลการประเมินการสอนโดย

นกัศึกษา  ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลกัสูตร  การรายงานรายวชิาโดยอาจารย์
ผูส้อน 

 ภายหลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผ์ูส้อนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ี
สอนและกลยุทธ์การสอนท่ีใช้  และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรุงส าหรับใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 

 

 


