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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา INT๒๓๐๖ รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเครอืข่าย 

สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ/วิทยาลัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   ITB๒๐๐๖ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การสื่อสารข้อมลูและเทคโนโลยีเครือข่ายไรส้าย   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Data Communication and wireless Network Technology 

๒. จ านวนหน่วยกติ  ๓ (๒-๒-๕)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พิจติรา จอมศรี 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พิจติรา จอมศรี 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา / E – Mail pijitra.jo@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๖๔  ช้ันปีที่ ๑ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ  ๘๐ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) …........................-....................................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ….........-................................................... 
 
๙. สถานที่เรียน   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
- นักศึกษาสามารถอธิบายถงึระบบ และองคป์ระกอบพืน้ฐานของระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 
- นักศึกษาสามารถอธิบายการท างานขององคป์ระกอบตา่ง ๆ ในระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอรท์ี่มีการใช้งานอยู่ทั่วไป 
- นักศึกษาสามารถออกแบบ และก าหนดองคป์ระกอบโดยรวมของระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานภายในส านักงาน
ขนาดเล็ก 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- เพื่อความทันสมัย และความสอดคล้องของรายละเอียด เนื้อหาของรายวิชา กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเนื้อหา ไปประยุกต์ใชง้านได้ 
 

หมวดที่๓ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล นิยามของสถาปัตยกรรมและมาตรฐานแบบจ าลองเครือข่าย แนวคิดการ
แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ การส่งข้อมูลโดยใช้สื่อกลางร่วมกัน การเชื่อมโยงการสื่อสารและชนิดของสื่อกลางแบบมีสายและ
ไรส้าย การก าหนดหมายเลขไอพี การประยุกต์ใชง้าน รวมทั้งฝึกปฏิบัติเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น   
(ภาษาอังกฤษ) Basic of data communication, terms of architecture and standard of network model, idea of transforming 
data to signal, sending data using collaborative mediums, network association and type of mediums with wire and 
wireless, the determination of IP number, functional implication, basic connecting network practice. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๒ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และบรรยายแบบ

ออนไลน์ 

หากสอนไม่ทัน บรรยาย ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากสอนไม่ทัน 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง ......... ช้ัน ๕ อาคาร ๒๖ คณะ/วิทยาลยั...................... 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๑๘๖๖ ๒๙๔๖ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) pijitra.jo@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) - 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) https://elsci.ssru.ac.th/pijitra_jo/ 
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หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ 
  (๒)  มีวนิัย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

 (๓)  มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับ
ความส าคัญ 
 (๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
 (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
 (๖) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่บุคคล องคก์รและสังคม 
 (๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย, การตรงตอ่เวลา , มารยาทในสังคม 
(๒)  ให้ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในงานทีม่อบหมาย และมคีวามซื่อสัตย์ในการสอบ 
(๓)  จะมีการสอดแทรกหรอืยกตัวอย่างประกอบในขณะทีส่อนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม

จรยิธรรม 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขา้ชั้นเรยีน (แต่งกาย ตรงตอ่เวลา มรรยาทในสังคม) 
(๒)  ประเมนิผลของการสง่งานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผดิชอบและตรงต่อเวลา 
(๓)  ไมม่ีการทุจรติในการสอบ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรูแ้ละความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
 (๒) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ประยุกต์ความรู ้

ทักษะและการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไ้ขปัญหา 
 (๓)  ดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติ

คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 
 
 (๔)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
 (๕)  รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนือ่ง 
 (๖) มีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
 (๗) มีประสบการณใ์นการพฒันาและ/หรอืการประยุกต์ซอฟต์แวรท์ี่ใชง้านได้จริง 
 (๘) สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) ทดสอบผู้เรยีนกอ่นเรียน เพื่อทราบพืน้ฐาน หรอืความแตกต่างของผู้เรยีน เพื่อปรับเนือ้หา หรอืวธิีการ

สอน 
(๒)  การบรรยายในช้ันเรยีน ซักถามนักศึกษาในขณะสอนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนือ้หาที่เรยีน  และ

ยกตัวอยา่งกรณีศึกษา 
(๓)  การอภิปรายในช้ันเรยีน การมอบหมายการบ้าน และการค้นควา้หาข้อมลูที่เกี่ยวขอ้งเพื่อน ามาสรุป

จัดท าเป็นรายงานและน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 
(๔)  มอบหมายงานให้ผูเ้รียนได้ฝกึฝนทักษะ พัฒนาค้นหาความรู้ 
(๕)  ทดสอบยอ่ยหรือการบา้นในแตล่ะหัวข้อหรอืชั่วโมง 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) ทดสอบยอ่ยโดยการปฏิบตัิการจรงิ 
(๒)  การสอบ ด้วยข้อสอบขอ้เขียน 
(๓)  ประเมินจากการมีส่วนรว่มในช้ันเรยีน 
(๔)  ประเมินจากรายงานและการเสนอรายงาน 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  คดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 
 (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
 (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 
 (๔)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) ฝึกให้วเิคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาที่มีผูศ้ึกษาไว้แลว้ โดยให้ไปคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ รวมถงึการ
คน้ควา้จากฐานข้อมูล 

(๒)  เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการหรอืหน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให้ขอ้เสนอแนะ 
และแลกเปลีย่น เรียนรูร้ว่มกนั 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ทดสอบโดยข้อเขยีน และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในการอภิปรายปัญหาในชัน้เรียน 
(๒)  ดูจากรายงาน การน าเสนอรายงานและการมสี่วนร่วมในการเสนอข้อคดิเหน็ในช้ันเรยีน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถสือ่สารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 
 (๒)  สามารถให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณต์่าง ๆ ทั้งในบทบาท

ของผู้น า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทีมท างาน 
 (๓)  สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชี้น าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม 
 (๔)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบในกลุม่ 
 (๕)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืน

อย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
 (๖) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) ให้นักศึกษาท างานกลุม่หรอืโครงงานในลักษณะของการท างานเป็นทมี 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากกระบวนการท างาน และผลงานที่ท าเป็นกลุ่มหรอืโครงงาน 

 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันตอ่การท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 (๒)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอืการแสดงสถติิประยุกต์

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค์ 
 (๓)  สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน พรอ้มทั้งเลอืกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 (๔)  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 
  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) โครงงานที่มอบหมายจะมสี่วนที่ตอ้งใช้ทักษะในการออกแบบระบบเครือข่ายเพื่อใหส้ามารถใช้งานและ
ออกแบบไดใ้นสถานการณจ์รงิ 

(๒)  ในการค้นควา้นั้น ส่วนหนึ่ง นักศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากวารสารหรอืฐานข้อมูลที่เปน็ภาษาอังกฤษ 
(๓)  ในการเสนอนั้นจะต้องใช้ PowerPoint 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากผลงานที่ตอ้งวเิคราะห์เชิงคุณภาพเป็นหลัก 
(๒)  ประเมนิจากภาษาที่ใช้ในการเขยีนรายงานและการน าเสนอในช้ันเรยีน 
(๓)  ประเมินจากการน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบเชิงกรณศีึกษา 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หน้า | ๖ 
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หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนะน ารูปแบบการเรียนการสอน

ตรวจสอบความรู้พืน้ฐาน  และ แนะน า

ความหมายของการสื่อสารข้อมลูและ

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

บทท่ี ๑ พื้นฐานการสื่อสารขอ้มูลและ

ระบบเครอืขา่ย (Introduction of data 

Communication and Network) 

นักศกึษามคีวามรู้และเขา้ใจในเร่ือง

ความส าคัญของการสื่อสารข้อมูลและ

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

๔ บรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๒ บทท่ี ๒ ข้อมูล และสัญญาณ(Data and 

Signal) 

นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจถงึข้อมูล

ระดับกายภาพท่ีใชเ้ชื่อมโยงอุปกรณ์

ต่างๆเข้าดว้ยกันและสามารถแบ่งปัน

สื่อกลางด้วยวิธี Multiplexing ได้ 

๔ บรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๓ บทท่ี ๓ สื่อกลางส าหรับส่งขอ้มูล 

(Transmission Media) 

นักศกึษามคีวามรู้ในเร่ืองชนดิของ

สื่อกลางท่ีใชใ้นการสง่ข้อมูล และเขา้ใจ

เกี่ยวกับความหมาย องคป์ระกอบ การ

สื่อสารข้อมูลและสื่อกลาง พร้อมท้ัง

ชอ่งทางการส่งสัญญาณ 

๔ บรรยาย ปฏบัิติ บรรยายในรูปแบบ

ออนไลน์ 

ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๔ บทท่ี ๔ การเชื่อมตอ่คอมพวิเตอร์กับ

อุปกรณต์า่งๆ (Making Connection) 

นักศกึษาสามารถเช่ือมตอ่คอมพวิเตอร์

กับอุปกรณภ์ายนอกได ้

๔ บรรยาย,ฝึกปฏบัิตผิ่าน โปรแกรม 
package tracer 

ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๕ บทท่ี ๕ การตรวจสอบและควบคุม

ข้อผิดพลาด (Error Detection and Error 

Control) 

๔ บรรยาย,ปฏบัิต ิ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจ ถงึ

ข้อผิดพลาดตา่งๆท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะ

ส่งขอ้มูล ทราบถึงแนวทางปอ้งกัน

ข้อผิดพลาดและเทคนคิที่ใชใ้นการ

ตรวจสอบ 

๖ บทท่ี ๖ เทคโนโลย ีLAN (LAN technology) 

นักศกึษามคีวามรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

เครอืขา่ย LAN และทราบองค์ประกอบ

และการเชื่อมตอ่ท่ีส าคัญของเครอืขา่ย 
LAN 

๔ บรรยายในรูปแบบออนไลน์ และ

ศกึษาเชื่อมโยงกับโครงการบริการ

วชิาการ 

ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๗ ฝึกปฏิบัติ และออกประยุกต์ใช้ด้านการ

บริการวิชาการระบบเค รือข่ายแก่

โรงเรียน  และออกแบบจ าลองผ่าน

โปรแกรมส าเร็จรูป 

๔ บรรยาย ปฏบัิติจรงิ  ฝึกปฏบัิตผิ่าน 

โปรแกรม package tracer 

ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๘ สอบกลางภาค 

๙ บทท่ี ๗ ระบบโทรศัพท์ (Telephone 

System)นักศกึษาทราบถึงระบบโทรศัพท์ 

และเข้าใจถึงววิัฒนาการของระบบ

โทรศัพท์ 

๔ บรรยาย ปฏบัิติ ในรูปแบบออนไลน์ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๑๐ บทท่ี ๘ เทคโนโลย ีWAN (WAN 

Technology)นักศกึษาสามารถใช้

เทคโนโลยขีองเครอืขา่ย WAN ได้อยา่ง

เหมาะสม 

๔ บรรยาย,ปฏบัิต ิ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๑๑ บทท่ี ๙ ระบบอนิเตอร์เน็ต 

(Internet)นักศกึษาทราบถึงความเป็นมา

ของระบบอนิเตอร์เน็ต และมีความรู้ใน

การเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ตในรูปแบบ

ตา่งๆ        

๔ บรรยาย ปฏบัิติ ในรูปแบบออนไลน์ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๑๒ บทท่ี ๑๐ เครอืขา่ยไรส้าย (Wireless 

Network) นักศกึษาทราบถึงรูปแบบและ

ชนิดของเทคโนโลยขีองเครอืขา่ยไร้สาย

ชนิดต่างๆ และทราบแนวทางพื้นฐาน

ของ IOT 

๔ บรรยาย ปฏบัิติ ในรูปแบบออนไลน์ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๑๓ บทท่ี ๑๑ แอปพลเิคชั่นของระบบ ๔ บรรยาย ปฏบัิติ บูรณาการกับ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 



มคอ. ๓ 
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หน้า | ๘ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

เครอืขา่ย (Network Application) 

นักศกึษามคีวามรู้ในเร่ือง

สถาปัตยกรรมของแอบพลเิคชั่น

เครอืขา่ย และทราบถึงชนดิของ 

แอปพลเิคชั่นชนิดต่างๆ และทราบ

แนวทางในการประยุกตใ์ชง้านท่ัวไป 

งานวจิัยเร่ือง การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับ

ระบบแนะน าหนังสอืในห้องสมุดโดย

ใชเ้ทคนิคเหมอืงขอ้มูล 

๑๔ บทท่ี ๑๒ การรักษาความปลอดภัยใน

ระบบเครอืขา่ย (Network Security) และ

การรักษาความปลอดภัยเครอืขา่ยไร้

สาย (Network Management) 

นักศกึษาทราบถึงวิธีการรักษาความ

ปลอดภัยให้กับระบบเครอืขา่ย ซึ่งเป็น

กระบวนการท่ีส าคัญตอ่การจัดการ

เครอืขา่ย 

๔ บรรยาย ปฏบัิติ ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๑๕ บทท่ี  ๑๓ การออกแบบระบบเครอืขา่ย

ไร้สาย (Network Design) 

นักศกึษาทราบถึงปัจจัยท่ีส าคญัท่ีใชใ้น

การออกแบบระบบเครอืขา่ยและ

สามารถออกแบบระบบเครอืขา่ยได้จรงิ

ผ่านโปรแกรมประยุกต ์

๔ บรรยาย ปฏบัิติ  ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๑๖ ฝึกปฏิบัติ และศึกษาแนวทางด้านการ

จัดท างานวิจัย ท่ี เกี่ ยวข้องกับระบบ

เครือข่าย  และเชื่อมโยงกับการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

๔ บรรยาย ปฏบัิติ ในรูปแบบออนไลน์ 

- นักศกึษาเข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมการวจิัย 

และเข้าร่วมการแขง่ขัน 

ผศ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

๑๗ สอบปลายภาค 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑ จติพิสัย / การเข้าช้ันเรยีน 
การมสี่วนรว่มในชัน้เรียน 

ทุกสัปดาห์ของ 
การเรียนการสอน 

๑๐% 

๒ ทดสอบย่อย 
การท างานกลุ่มและโครงงาน 

๓, ๑๑ ๒๐% 
 

๓ สอบกลางภาค ๘ ๓๐% 
๔ สอบปลายภาค ๑๗ ๓๐% 

 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  สธุี พงศาสกุลชัย และ ณรงค ์ ล่ าดี.  “การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”. พิมพ์ครัง้ที่ ๑ .กรุงเทพฯ : 

เคทีพ ีคอมพ์แอนด ์คอนซลัท์, ๒๕๕๑.  

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ๑)  โอภาส เอีย่มสิริวงศ.์ “เครอืข่ายคอมพิวเตอร์และการสือ่สาร (Computer Network and Communication)” ฉบับ

ปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : ซเีอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๕๒. ๕๔๐ หน้า 

 ๒)  สุรชาต ิพงศ์สธุนะ และ เศรษชัย ชัยสนิท. “การสื่อสารข้อมูลและระบบเครอืข่าย” กรุงเทพฯ : วงัอักษร, ๒๕๕๐ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑)  Behrouz A. Forouzan (๒๐๐๗). Data Communication and Networking, Fourth Edition. McGraw-Hill. 

 ๒)  จตุชัย แพงจันทร ์และ อนุโชต วุฒิพรพงษ.์ “เจาะระบบ Network ๒nd Edition. นนทบุร ี: ไอดีซี, ๒๕๕๑. 

 ๓)  ฝ่ายผลิตหนงัสือต าราวิชาการคอมพิวเตอร์. “ระบบเครอืข่ายเบื้องต้น”. พิมพ์ครัง้ที่ ๑.กรุงเทพฯ : ซเีอด็ยูเคช่ัน, 

๒๕๕๐. ๒๓๒ หน้า. 

 ๔)  พิศาล พิทยาธุรววิัฒน์. “ติดตัง้ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ฉบับสมบูรณ์”.กรุงเทพฯ : ซเีอ็ด

ยูเคช่ัน, ๒๕๕๑. ๕๑๒ หน้า. 
 ๕)  ชินวุฒิ ขวัญณัฐพร. “การวางระบบ Wireless Internet ด้วยตนเอง”. กรุงเทพฯ: บรษิทั เอส.พี.ซีบุค๊ส์ จ ากัด. 

๒๕๕๑. 

 ๖) พิจติรา จอมศรี. (๒๕๖๔). การพัฒนาต้นแบบการตรวจวินิจฉัยโรคใบของดาวเรืองอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๗) พิจติรา จอมศรี. (๒๕๖๔). การพัฒนาต้นแบบการตรวจวินิจฉัยโรคใบของดาวเรืองอตัโนมตัิด้วยเทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะ. งานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา INT๒๓๐๖ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - การประเมินผู้สอน โดยนักศึกษาทุกคน 

 - การประเมินรายวิชา โดยนักศกึษาทุกคน 

 - การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 

 - การสังเกตการณจ์ากพฤติกรรมของผู้เรยีน 

 - ข้อเสนอแนะผ่านอีเมล์และช่องทางอืน่ ๆ ทีอ่าจารย์ผูส้อนจดัไว้ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

  - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 
  - ผลการสอบของนักศึกษา 
  - การสังเกต ผลงานจากโครงงานกลุ่ม 
  - จ านวนหรอืร้อยละของผู้เข้าเรยีนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม 
  - คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ หรอืงานในแต่ละบทเรียน และคะแนนสอบของผู้เรยีนทั้งกลุ่ม 
๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 - ประชุม สัมมนาในคณะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 - คณะก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ
รายวิชา  แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุ ทธ์การ
สอนหรอืการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
 - ในระหวางการสอน มีการสอบถามหรอืการสุมสอบถามนักศึกษา  

 - ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน (ลักษณะนิสัย ได้แก่ การเข้าเรียน และการสังเกต

พฤติกรรม) 

 - คณะมีการตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน   

โดยการสุ่มรายวิชา  ภายในรอบเวลาหลักสูตร 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

- คณะมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผล

การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของคณะ การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวน



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา INT๒๓๐๖ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช้และ

น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอตอที่ประชุมอาจารยประจ าหลักสูตร

พิจารณาใหความคดิเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอมน าเสนอคณะ เพื่อใชในการสอนคร้ังต่อไป 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 

รายวิชา INT๒๓๐๖ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ/วิทยาลัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

INT2306 การสื่อสารข้อมูลและ 
            เทคโนโลยีเครือข่าย 

                             

 

 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


