
รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
INT652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต 

Internet Engineering  
2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์   อาจารย์ผู้สอน 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

  INT606 Networking หรือ  ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

  ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
       CB2305  วันอังคาร 18.00-21.00 น. (กลุ่ม 1) 
    CB2304  วันอาทิตย์   12.00-15.00 น. (กลุ่ม 2) 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
  20 ตุลาคม  2555 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงการท างานของรบบบเรรือขาา เเรรือขาา อนนเทอรเเนตซึึ่งเ็ น
เรื่องส ารัญส าหรับการแลกเ็ลี่ นข้อมูลเแลบการซนดซาอสื่อสารใน็ัจุบันเสามารถน ารวามรู้พื้นฐานท่ี
ได้มา็รบ ุกซเใช้กับรบบบงานจรนงของแซาลบองรเกรเรวมทั้งสามารถที่จบวนเรราบหเ็ัญหาท่ีเกนดขึ้นเ
พร้อมทั้งแก้ไขแลบเพน่ม็รบสนทธนภาพของรบบบงานภา ในองรเกรได้เเเ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับระบบงานที่ท างานอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต  สามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข  

เข้าใจถึงการท างานของโปรแกรมบนสถาปัตยกรรม Client – Server โดยสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและ
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และถูกต้องตามกฏหมายไทยด้วย 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ  
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย อุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูล  เลเยอร์ของงานเครือข่าย 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบ็กโบน เครือข่ายระดับกว้าง เครือข่ายไร้สาย การ
ออกแบบเครือข่าย ความมั่นคงและการบริหารเครือข่าย โทรคมนาคม และการน าเสนองาน 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/                   
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการหากมีความจ าเป็น 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือให้ค าปรึกษาผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 
1.2 วิธีการสอน  

- บรร า พร้อม กซัวอ าางกรณีศึกษาเกี่ วกับ็รบเดตนทางจรน ธรรมที่เกี่ วข้องกับการใช้
เทรโนโล ีสารสนเทศเเชานเการใช้เWebboard การขา ของผาานอนนเทอรเเนตซเโด มีวัซถุ็รบสงรเ
ไมาสุจรนซเหรือจากมนจฉาชีพเการ็้องกันซนเองเ 

- อภน็รา กลุาม 
- ก าหนดให้นักศึกษาหาซัวอ าางที่เกี่ วข้อง 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤซนกรรมการเข้าเรี นเแลบสางงานที่ได้รับมอบหมา ซามขอบเขซที่ให้แลบซรงเวลา 
- มีการอ้างอนงเอกสารที่ได้น ามาท ารา งานเอ าางถูกซ้องแลบเหมาบสม 
- ็รบเมนนผลการวนเรราบหเกรณีศึกษา 
- ็รบเมนนผลการน าเสนอรา งานท่ีมอบหมา  

 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

)2.2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับแนวหน้า 
 

2.2 วิธีการสอน 

บรร า เการวนเรราบหเกรณีศึกษาเการอภน็รา กลุามเการน าเสนอรา งานเแลบมอบหมา ให้ร้นรว้าหา
บทรวามเข้อมูลที่เกี่ วข้องเโด น ามาสรุ็แลบน าเสนอเการศึกษาโด ใช้็ัญหาเแลบโรรงงานเProblem base 
learning แลบเStudent Center เน้นผู้เรี นเ็ นศูน เกลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภารเสอบ็ลา ภารเด้ว ข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการแลบทฤษฎี 
- จัดให้มีการอภน็รา กลุามในชั้นเรี นโด แบางเ็ นกลุามให้ผลัดกันซั้งร าถาม-ร าซอบเแล้ว็รบเมนนผลจาก

จ านวนรรั้งที่นักศึกษาแซาลบรนถามแลบซอบ 
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- น าเสนอรา งานเจากการร้นรว้าข้อมูลแลบงานวนจั ท่ีเกี่ วข้อง 
- การมีสาวนราวมในชั้นเรี นเเชานการถามเมื่อมีข้อสงสั เหรือเการซอบร าถามของอาจาร เผู้สอน 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

)3.1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมา ให้นักศึกษาท าโรรงงานพนเศษเแลบน าเสนอผลการศึกษา 
- อภน็รา กลุาม 
- วนเรราบหเกรณีศึกษาเในการน าเทรโนโล ีที่ทันสมั มาใช้ใน็ัจจุบัน 
- การสบท้อนแนวรนดจากการ็รบพฤซน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภารแลบ็ลา ภารเโด เน้นข้อสอบที่มีการวนเรราบหเสถานการณเเหรือวนเรราบหเแนวรนดในการ
็รบ ุกซเใช้เทรโนโล ีสารสนเทศ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

)4.1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
 

4.2 วิธีการสอน 

- จัดกนจกรรมกลุามในการวนเรราบหเกรณีศึกษาแลบงานวนจั  
- จัดให้มีการอภน็รา กลุามในหัวข้อเรื่องเe-mail, FTP, Web technologyเโด ให้แซาลบกลุามซั้งร าถามใน

เชนงทฤษฎีมากลุามลบเ5เร าถามแลบกรณีศึกษาอีกเ1เร าถามเแล้วให้กลุามที่ซั้งร าถามเ็ นผู้เรน่มซ้นถาม
ร าถามเจากนั้นกลุามที่เหลือจบเ็ นผู้ซอบเท าเชานน้ีจนกวาาจบรรบทุกร าถามหรือจนกวาาจบหมดเวลาสอนเ
โด มีอาจาร เผู้สอนเ็ นรนรอ ก ากับเรวามถูกซ้องของร าถามเร าซอบแลบเวลา 

- มอบหมา งานรา กลุามเเชานเทฤษฏีการท างานของรบบบเรรือขาา เการร้นรว้ารวามก้าวล้ าของ
เทรโนโล ีแลบงานวนจั เมาซรฐานของเทรโนโล ีเการศึกษาผลนซภัณฑเที่มีอ ูาในท้องซลาดเรวมท้ังน า
เทรโนโล ีแลบผลนซภัณฑเในท้องซลาดที่ได้ศึกษามาท าการเ็รี บเที บข้อดีข้อเสี ในมนซนซาางเๆเ
น าเสนอโรรงงงานจ าลองบรนษัทที่ท าธุรกนจเกี่ วข้องกับหัวข้อรา งานของแซาลบกลุามเโด น าเสนอในมนซน
ของเกลุามเ็้าหมา เรู็แบบการด าเนนนธุรกนจเการวนเรราบหเทางการเงนนเ 



5 
 

- การน าเสนอรา งาน อาจาร เผู้สอนจบสุามเลือกสมาชนกหนึ่งรนเ็ นผู้น าเสนอรา งานเโด แจ้งให้ทราบ
กาอนเวลาน าเสนอรรึ่งชั่วโมงเเึึ่งสมาชนกทุกรนจบซ้องเข้าใจแลบสามารถน าเสนอรา งานของกลุาม
ซนเองได้ทุกรน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- จ านวนรรั้งที่ถาม/ซอบภา ในห้องเรี น 
- รา งานท่ีน าเสนอเเพฤซนกรรมการท างานเ็ นทีมเโด ดูจากเ็อรเเ ตึนซเการท างานของแซาลบรน 
- วนธีการน าเสนอรา งานของผู้น าเสนอรา งานแซาลบกลุามเเเนื้อหาของรา งานท่ีน าเสนอเการรวบรุมเวลา

แลบการซอบร าถาม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาเเเเเเ 

-  
5.2 วิธีการสอนเเเเเเ 

- มอบหมา งานให้ศึกษาร้นรว้าด้ว ซนเองเจากเวตบไึซเ สื่อการสอนเe-learning แลบท ารา งานเโด 
เน้นการน าซัวเลขเหรือมีสถนซนอ้างอนงจากแหลางที่มาข้อมูลที่นาาเชื่อถือ 

- น าเสนอโด ใช้รู็แบบแลบเทรโนโล ีที่เหมาบสม  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจัดท ารา งานเแลบน าเสนอด้ว สื่อเทรโนโล ี 
- การมีสาวนราวมในการอภน็รา แลบวนธีการอภน็รา  

 

 
 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

Overview, Protocols and 
Layering  

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

2 
 

Internetworking, IP  3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3 
 

ARP, IP Datagram and 
Datagram Forwarding,  

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

4 
 

IP Routing  3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

5 
 

Subnet  3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

6 
 

IP Encapsulation, 
Fragmentation, and Reassembly; 
IPv6; ICMP  
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

7 
 

UDP, TCP (1) 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

8 Midterm Examination 2.5  ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

9 
 

UDP, TCP (2) 3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

10 
 

Client/Server and Socket 
Interface  

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

11 
 

DNS  3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

12 
 

Email, FTP, Web Technology 
(Discussion class)   

3 บรรยาย  อภิปรายกลุ่มและ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา
อ้างอิงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

13 
 

Network Management, Network 
Security (1) 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา  
 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

14 
 

Network Security (2) 3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

15 
 

Network Planning  3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง/
กรณีศึกษา ประกอบ  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

16 Final Examination 2.5  ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

17 Workshop Presentation 
 
 

3 น.ศ.น าเสนอรายงานตาม
หัวข้อที่เลือกไว้ ถาม-ตอบ
เน้ือหาในแต่ละหัวข้อรายงาน 
 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์

หมายเหตุ   กรณีศึกษาอาจารย์ผูส้อนน ามาจาก 2 โครงการได้แก่ 
 โครงการควบคุมการติดตั้ง และส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร กรมศุลกากร สัญญาเลขที่ 86/2548 

ลงวันที่ 11สิงหาคม 2548 
 โครงการจ้างท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

โครงการจ้างท่ีปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 
พ .ศ . 2551-2553 
 

 
 
3. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
1.1-1.3, 2.1- 

2.3, 3.2 
สอบกลางภาค 
 

8 
 

35% 
 

2 

1.1-1.3, 2.1- 
2.3, 3.2,  
4.1-4.3, 
5.1-5.3 

สอบปลายภาค 16 35% 

3 1.1-1.3, 3.1 

การถาม-ตอบในชั้นเรียน และเว็บไซต์ที่
ก าหนด 
การอภิปรายกลุ่ม  
รายงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
 

5% 
20% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.   ต าราและเอกสารหลัก 

- Douglas E. Comer, Computer Networks and Internets 5
th

 Edition, Prentice Hall, 2008. 

- James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach 

Featuring the Internet 3
rd

 Edition, Addison Wesley, 2005. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- Fred Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems 4
th

 

Edition, Addison Wesley, 1996. 

- William Stallings, Data and Computer Communications 6
th

 Edition, Prentice Hall, 

2000 

- James E. Goldman,  Applied Data Communications: A Business-Oriented Approach 

3
rd

 Ed., John Wiley &Sons, 2001 

- C. Huitema, Routing in the Internet, Prentice Hall, 1995 

- A. Tanenbaum, Computer Networks 4
 th

 Edition, Prentice Hall, 2003 

- J. Blommers, Practical Planning for Network Growth, Prentice-Hall, 1996. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  หนังสือหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับหัวข้อในรายวิชา 
 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
  -  ผลการสอบและการสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
                  - การเสนอแนะผ่าน mail และการสนทนาระหว่างเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน  

  การวิจัยในเร่ืองเครือข่าย การท างานวิชาชีพ และการสนทนากับ stake holder เพื่อปรับปรุงสาระให้
ทันสมัย เน่ืองจากเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก 

4.    การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  มีการทวนสอบผลการเรียนโดยประธานหลักสูตรและคณบดี 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
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 ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยทุกภาคการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความรู้จากที่ได้การบริการวิชาการและการวิจัยประยุกต์ 

 


