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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและรายชื่อวิชา 

  230314 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไร้สาย 

   Computer Network and Wireless Communication 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

  3 (2-3-6) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

   ประเภทของรายวิชา  

   ภาคการศกึษาต้น / ช้ันปีที่ 3 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา นายปรัชญา นวนแก้ว 

 อาจารย์ผู้สอน    นายปรัชญา นวนแก้ว 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

8. สถานที่เรยีน 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

9. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาล่าสุด 

   

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 1. เพื่อให้นิสิตทราบและมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและ

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มาตรฐานระบบเปิด ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ข่ายงานบริเวณกว้าง ข่ายงาน

สื่อสารข้อมูลไร้สาย ข่ายงานสื่อสารข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบเครอืข่ายและรูปแบบการสื่อสาร

ข้อมูล 

 3. เพื่อให้นสิิตมคีวามรูค้วามเข้าใจในความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

 4. เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์และออกแบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ในลักษณะต่างๆ 

ส าหรับข่ายงานสื่อสารบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ได้ 

 5. เพื่อให้นสิิตมคีวามรับผดิชอบ การวางแผนการท างาน และมีวนิัยในการท างานกลุ่ม 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

  

  เครอืข่ายการสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มาตรฐานระบบเปิด ข่ายงาน

บริเวณเฉพาะที่  ข่ายงานบริเวณกว้าง ข่ายงานสื่อสารข้ อมูลไร้สาย ข่ายงานสื่อสารข้อมูลบน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การน าไปปฏิบัติและการประยุกต์ 
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  Data communication and computer networks, the internet, open system standard, 

local area network, wide area network, wireless data communication network, mobile data 

communication network, implementations and applications 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม/การฝึกงาน/

ปฏิบัติการ 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 15 45 90 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวชิาการแก่ผู้เรยีนเป็น

รายบุคคล 

  จ านวน 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

      1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

     1.1.1 (2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

     1.1.2 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

      1.2 วิธีการสอน 

     สอดแทรกเนือ้หาด้านความมีวนิัยและตรงตอ่เวลาในการบรรยาย 

      1.3 สอดแทรกเน้ือหาด้านความมีวินัยและตรงต่อเวลาในการบรรยาย 

     1.3.1 ประเมินจากการเช็คช่ือก่อนเรยีน 

     1.3.2 ประเมินจากการส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 2. ด้านความรู้ 

      2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

     2.1.1 (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 
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     2.1.2 (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

     2.1.3 (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง     

การน าไปประยุกต์ 

      2.2 วิธีการสอน 

     2.2.1 การบรรยาย อภปิราย รวมถึงการ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

     2.2.2 การมอบหมายการบ้าน หรอืรายงาน 

      2.3 วิธีการประเมินผล 

     2.3.1 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

     2.3.2 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

      3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

     3.1.1 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

     3.1.2 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ ความ

ต้องการ 

     3.1.3 (4) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์

ได้อย่างเหมาะสม 

      3.2 วิธีการสอน 

     3.2.1 การบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการแก้ปัญหา และฝกึใหว้ิเคราะหป์ัญหา 

     3.2.2 การมอบหมายการบ้าน หรอืรายงาน 

      3.3 วิธีการประเมินผล 

     3.3.1 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

     3.3.2 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

     4.1.1 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา

สถานการณต์่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรอืในบทบาทของผู้รว่มทีมท างาน 

     4.1.2 (4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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     4.1.3 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง 

      4.2 วิธีการสอน 

     4.2.1 การบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการแก้ปัญหา และฝกึใหว้ิเคราะหป์ัญหา 

     4.2.2 การมอบหมายและให้น าเสนอรายงานกลุ่ม 

      4.3 วิธีการประเมินผล 

     รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

 

 5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

     (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

      5.2 วิธีการสอน 

     5.2.1 การบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการแก้ปัญหา และฝกึใหว้ิเคราะหป์ัญหา 

     5.2.2 การมอบหมายและให้น าเสนองานในชัน้เรียน, การบ้าน และรายงานกลุ่ม 

      5.3 วิธีการประเมินผล 

     5.3.1 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

     5.3.2 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 6. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี) 

      6.1 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพท่ีต้องพัฒนา 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

      6.2 วิธีการสอน 

     6.2.1 การอภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนือ้หารายวิชา 

     6.2.2 การมอบหมายและให้น าเสนองานในชัน้เรียน การบ้าน และรายงานกลุ่ม 

      6.3 วิธีการประเมินผล 

     ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 1. แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1  

(19 ม.ค. 58) 

บทที่ 1 พืน้ฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  

1.1 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล  

1.2 วิธีการสื่อสาร  

1.3 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

1.4 องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล  

1.5 การเชื่อมตอ่เครือข่ายและประเภทของเครือข่าย  

1.6 การเชื่อมโยงระหว่างเครอืข่าย  

1.7 ประโยชน์ของเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล  

1.8 องค์กรมาตรฐาน 

2 1.  แนะน าเนือ้หารายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 2 

(26 ม.ค. 58) 

บทที่ 2 การส่งและการรับข้อมูล  

2.1 นิยามของการส่งสัญญาณข้อมูล  

2.2 รูปแบบการส่งข้อมูล  

2.3 ความรูพ้ืน้ฐานในการสื่อสาร 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 



7 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สัปดาห์ที่ 3  

(2 ก.พ. 58) 

บทที่ 3 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการส่งและ

รับข้อมูล  

3.1 ตัวกลางในการส่งข้อมูลและคุณลักษณะ  

3.2 แบนด์วิดท์  

3.3 การส่งข้อมูลแบบดิจทิัล  

3.4 การสื่อสารแถบกว้าง 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 4  

(9 ก.พ. 58) 

บทที่ 4 การส่งผา่นข้อมูลและอนิเทอร์เฟซ  

4.1 พืน้ฐานขอ้มูลและสัญญาณ  

4.2 สัญญาณอะนาล็อก  

4.3 สัญญาณดิจทิัล  

4.4 การแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิทัล  

4.5 การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อก  

4.6 คุณลักษณะส าคัญของอินเทอร์เฟซ 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 5 

(16 ก.พ. 58) 

บทที่ 5 ตัวกลางที่ใชส้่งข้อมูล  

5.1 ตัวกลางที่ใชส้่งข้อมูล  

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 



8 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

5.2 ปัจจัยที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับตัวกลางที่ใชส้่งข้อมูล  

5.3 ตัวกลางส่งข้อมูลแบบมีสายน าทาง  

5.4 ตัวกลางส่งขอ้มูลแบบไร้สายน าทาง  

5.5 การพิจารณาตัวกลางส่งขอ้มูล 

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สัปดาห์ที่ 6 

(23 ก.พ. 58) 

บทที่ 6 การส่งข้อมูลผ่านส่งและเทคนิคการส่งข้อมูล

ผา่นเครือข่าย  

6.1 เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล 

6.2 การส่งข้อมูลภายในเครือข่าย  

6.3 การส่งข้อมูลภายนอกเครือขา่ย  

6.4 การส่งข้อมูลแบบ Asynchronous  

6.5 การส่งข้อมูลแบบ Synchronous 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 7  

(2 มี.ค. 58) 

บทที่ 7 รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบเครือขา่ย  

7.1 การสื่อสารแบบจุดตอ่จุด 

7.2 การใชช่้องทางการสื่อสารรว่มกัน 

7.3 รูปแบบการเชื่อมตอ่เครือข่าย (Typologies)  

7.4 ส่วนประกอบของเครือข่าย (Network Component)  

7.5 อุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับเชื่อมตอ่ระหว่างเครือข่าย 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 



9 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สัปดาห์ที่ 8  

(9 มี.ค. 58) 

บทที่ 8 เทคโนโลยีเครอืข่าย  

8.1 เทคโนโลยีเครอืข่ายท้องถิ่น 

8.2 การจัดการแพ็คเกจขอ้มูล  

8.3 วิธีการควบคุมเพื่อเข้าถึงตัวกลาง  

8.4 การด์เครอืข่ายและแมคแอดเดรส  

8.5 การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์  

8.6 เครือขา่ยอีเทอร์เน็ตในรูปแบบอื่นๆ  

8.7 เทคโนโลยีเครือขา่ยระดับเมือง  

8.8 เทคโนโลยีเครอืข่ายระดับประเทศ 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 9 

(23 ม.ีค. 58) 

บทที่ 9 สถาปัตยกรรมเครอืข่าย  

9.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมเครือขา่ย  

9.2 การประยุกต์ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมเครอืข่าย 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนื้อหา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 10 บทที่ 10 ความปลอดภัยบนเครือขา่ยและเทคนิคการ 2 1.  แนะน าเนื้อหาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน สไลด์และสื่อ อ.ปรัชญา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

(30 ม.ีค. 58) เข้ารหัส  

10.1 มาตการความปลอดภัยขั้นพืน้ฐาน  

10.2 เทคนิคพืน้ฐานการเข้ารหัสขอ้มูลและการ

ถอดรหัสขอ้มูล  

10.3 เทคนิคการสับเปลี่ยน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

มัลติมีเดีย นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 11  

(6 เม.ย. 58) 

บทที่ 11 โปรโตคอล  

11.1 รูปแบบโปรโตคอล  

11.2 การท างานของโปรโตคอล  

11.3 การประยุกต์ใช้โปรโตคอล 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 12 

(13 เม.ย. 58) 

บทที่ 12 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลบนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่  

12.1 ปัจจัยพืน้ฐานที่เกี่ยวข้องกับเครือขา่ยการสื่อสาร

ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

12.2 เทคโนโลยีเครอืข่ายการสื่อสารข้อมูลบน

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 



11 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

12.3 การประยุกต์ใช้เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลบน

คอมพิวเตอร์เคลือ่นที่ในปัจจุบัน 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สัปดาห์ที่ 13 

(20 เม.ย. 58) 

บทที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศกับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  

13.1 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับระบบเครือขา่ย

อินเทอร์เน็ต  

13.2 ลักษณะการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  

13.3 ระบบหมายเลขไอพี  

13.4 ระบบชื่อโดเมน  

13.5 ความปลอดภัยและการน าไปประยุกต์ใชง้านด้วน

ต่างๆ 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมีสว่นร่วมอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 14 

(27 เม.ย. 58) 

บทที่ 14 แนวทางการวางแผนสร้างโครงข่าย  

14.1 การวางแผนความตอ้งการของผูใ้ช้  

14.2 การวางแผนความตอ้งการของระบบ  

14.3 การส ารวจและประยุกต์ใชส้ภาพของเทคโนโลยีใน

ปัจจุบัน  

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดย

ให้นสิิตมสี่วนรว่มอภปิรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระการเรียนรู ้ 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 



12 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

14.4 การออกแบบวางแผนสร้างโครงข่ายเบือ้งตน้ 3. ผูเ้รียนสังเกตและจดจ า  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สัปดาห์ที่ 15  

(4 พ.ค. 58) 

บทที่ 15 ทบทวนและน าเสนอโครงงาน  

15.1 ทบทวนบทเรียน  

15.2 น าเสนอโครงงาน 

2 ผูเ้รียนและผูส้อนรว่มอภปิรายสรุปเนือ้หา สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

 

 

 2. แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1  

(19 ม.ค. 58) 

บทที่ 1 พืน้ฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  

1.1 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล  

1.2 วิธีการสื่อสาร  

1.3 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

1.4 องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล  

1.5 การเชื่อมตอ่เครือข่ายและประเภทของเครือข่าย  

1.6 การเชื่อมโยงระหว่างเครอืข่าย  

1.7 ประโยชน์ของเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล  

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 



13 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

1.8 องค์กรมาตรฐาน 

สัปดาห์ที่ 2 

(26 ม.ค. 58) 

บทที่ 2 การส่งและการรับข้อมูล  

2.1 นิยามของการส่งสัญญาณข้อมูล  

2.2 รูปแบบการส่งข้อมูล  

2.3 ความรูพ้ืน้ฐานในการสื่อสาร 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 3  

(2 ก.พ. 58) 

บทที่ 3 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการส่งและ

รับข้อมูล  

3.1 ตัวกลางในการส่งข้อมูลและคุณลักษณะ  

3.2 แบนด์วิดท์  

3.3 การส่งข้อมูลแบบดิจทิัล  

3.4 การสื่อสารแถบกว้าง 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใชส้ไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 4  

(9 ก.พ. 58) 

บทที่ 4 การส่งผา่นข้อมูลและอนิเทอร์เฟซ  

4.1 พืน้ฐานขอ้มูลและสัญญาณ  

4.2 สัญญาณอะนาล็อก  

4.3 สัญญาณดิจทิัล  

4.4 การแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิทัล  

4.5 การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อก  

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

4.6 คุณลักษณะส าคัญของอินเทอร์เฟซ 

สัปดาห์ที่ 5 

(16 ก.พ. 58) 

บทที่ 5 ตัวกลางที่ใชส้่งข้อมูล  

5.1 ตัวกลางที่ใชส้่งข้อมูล  

5.2 ปัจจัยที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับตัวกลางที่ใชส้่งข้อมูล  

5.3 ตัวกลางส่งข้อมูลแบบมีสายน าทาง  

5.4 ตัวกลางส่งข้อมูลแบบไร้สายน าทาง  

5.5 การพิจารณาตัวกลางส่งขอ้มูล 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 6 

(23 ก.พ. 58) 

บทที่ 6 การส่งข้อมูลผ่านส่งและเทคนิคการส่งข้อมูล

ผา่นเครือข่าย  

6.1 เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูล 

6.2 การส่งข้อมูลภายในเครือข่าย  

6.3 การส่งข้อมูลภายนอกเครือขา่ย  

6.4 การส่งข้อมูลแบบ Asynchronous  

6.5 การส่งข้อมูลแบบ Synchronous 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 7  

(2 มี.ค. 58) 

บทที่ 7 รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบเครือขา่ย  

7.1 การสื่อสารแบบจุดตอ่จุด 

7.2 การใชช่้องทางการสื่อสารรว่มกัน 

7.3 รูปแบบการเชื่อมตอ่เครือข่าย (Typologies)  

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

7.4 ส่วนประกอบของเครือข่าย (Network Component)  

7.5 อุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับเชื่อมตอ่ระหว่างเครือข่าย 

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สัปดาห์ที่ 8  

(9 มี.ค. 58) 

บทที่ 8 เทคโนโลยีเครอืข่าย  

8.1 เทคโนโลยีเครอืข่ายท้องถิ่น 

8.2 การจัดการแพ็คเกจขอ้มูล  

8.3 วิธีการควบคุมเพื่อเข้าถึงตัวกลาง  

8.4 การด์เครอืข่ายและแมคแอดเดรส  

8.5 การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์  

8.6 เครือขา่ยอีเทอร์เน็ตในรูปแบบอื่นๆ  

8.7 เทคโนโลยีเครอืข่ายระดับเมือง  

8.8 เทคโนโลยีเครอืข่ายระดับประเทศ 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 9 

(23 มี.ค. 58) 

บทที่ 9 สถาปัตยกรรมเครอืข่าย  

9.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมเครือขา่ย  

9.2 การประยุกต์ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมเครอืข่าย 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 10 

(30 มี.ค. 58) 

บทที่ 10 ความปลอดภัยบนเครือขา่ยและเทคนิคการ

เข้ารหัส  

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

10.1 มาตการความปลอดภัยขั้นพืน้ฐาน  

10.2 เทคนิคพืน้ฐานการเข้าและการถอดรหัสขอ้มูล  

10.3 เทคนิคการสับเปลี่ยน 

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สัปดาห์ที่ 11  

(6 เม.ย. 58) 

บทที่ 11 โปรโตคอล  

11.1 รูปแบบโปรโตคอล  

11.2 การท างานของโปรโตคอล  

11.3 การประยุกต์ใช้โปรโตคอล 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 12 

(13 เม.ย. 58) 

บทที่ 12 เครือขา่ยการสื่อสารข้อมูลบนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่ 

12.1 ปัจจัยพืน้ฐานที่เกี่ยวข้องกับเครือขา่ยการสื่อสาร

ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

12.2 เทคโนโลยีเครอืข่ายการสื่อสารข้อมูลบน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

12.3 การประยุกต์ใช้เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลบน

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 13 

(20 เม.ย. 58) 

บทที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศกับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

13.1 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับระบบเครือขา่ย

อินเทอร์เน็ต  

13.2 ลักษณะการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  

13.3 ระบบหมายเลขไอพี  

13.4 ระบบชื่อโดเมน  

13.5 ความปลอดภัยและการน าไปประยุกต์ใชง้านต่างๆ 

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สัปดาห์ที่ 14 

(27 เม.ย. 58) 

บทที่ 14 แนวทางการวางแผนสร้างโครงข่าย  

14.1 การวางแผนความตอ้งการของผูใ้ช้  

14.2 การวางแผนความตอ้งการของระบบ  

14.3 การส ารวจและประยุกต์ใชส้ภาพของเทคโนโลยี  

14.4 การออกแบบวางแผนสร้างโครงข่ายเบือ้งตน้ 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 15 

(4 พ.ค. 58) 

บทที่ 15 ทบทวนและน าเสนอโครงงาน  

15.1 ทบทวนบทเรียน  

15.2 น าเสนอโครงงาน 

2 1.  แนะน าเนือ้หาบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

การเรียนการสอนและการประเมินผล  

2. ใช้สไลด์และสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  

3. ผูเ้รียนปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมอภิปรายสรุปเนือ้หา 

สไลด์และสื่อ

มัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา 

นวนแก้ว 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.8  

3.1, 3.3, 3.4  

5.1, 5.3  

6.1 

สอบกลางภาค  

สอบปลายภาค 

8  

16 

30 %  

40 % 

2 1.2  

2.1, 2.2, 2.8  

3.1, 3.3, 3.4  

4.2, 4.4, 4.5  

5.1, 5.3 

กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย  

- การน าเสนอรายงาน  

- การท างานและรายงานกลุ่ม  

- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศกึษา 20 % 

3 1.2  

6.1  

7.2 

ความรับผดิชอบและการมีส่วนร่วมในช้ันเรยีน  

- การเข้าช้ันเรียน  

- การมสี่วนรว่ม อภิปราย   

- เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศกึษา 10 % 

 ไม่ม ี

 

หมายเหต ุ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 ต าราและเอกสารหลัก 

 พิพัฒน์ หริัณย์วณิชชกร. (2546).  

ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. 

  

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคช่ัน. 

 สุธี พงศาสกุลชัย. (2551).  

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. 

 กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด ์คอนซัลท์. 

 โอภาส เอี่ยมสิรวิงศ์. (2548).  

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. 

  

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคช่ัน. 

 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 ไม่ม ี

 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ไม่ม ี

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 1.1 การสนทนากลุ่ม ระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 

 1.2 การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรยีน 

 1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 1.4 ข้อเสนอแนะผา่นเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 2.1 ผลการสอบของผู้เรยีน 

 2.2 การทวนสอบผล ประเมินผลการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน 

 3.1 สัมมนาจากการจัดการเรยีนการสอน 

 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใชอ่าจารย์ประจ าหลักสูตร 

 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของนิสิต โดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรอืตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ข้อ 4 

 5.2 เปลี่ยนหรอืสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสติมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นีก้ับปัญหา

ที่มาจากงานวจิัยของอาจารย์ 

 


