เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS606 เครือข่ายดิจทิ ลั และระบบความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์
Digital Infrastructure and Cyber Security System
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 การเรียนชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
Online ในช่วงสถานการณ์ CoViD
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
25 กรกฎาคม 2564

1

เอกสารหมายเลข มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืน้ ฐาน ประโยชน์ และองค์ประกอบ ของการโครงสร้าง
พืน้ ฐานของระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของสถาปั ตยกรรมอินเทอร์เน็ต
และการออกแบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็ นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มคี ุณภาพ ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐาน เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านปั ญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ใน
สถาปั ตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายดิจทิ ลั และระบบความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซ
เบอร์ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เนื้อหาจะมีการปรับปรุงตามการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยี และเปลี่ย นแปลงตัว อย่ า งอ้า งอิง ให้ส อดคล้อ งกับ แนวโน้ ม ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ไ ด้มี
ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
ปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกันระหว่าง TQF-LOs และ KMUTT-PLOs ทีส่ อดคล้องกับ
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้จดั ให้มี Group-Based Learning โดยการ
วิเคราะห์วจิ ารณ์กรณีศกึ ษา (Case study) และให้ผเู้ รียนได้มกี ารนาเสนอผลงาน (Term project assignment)
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พ้นื ฐานเครือข่ายดิจิทลั และระบบความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ ที่ต้อง
พัฒนาให้นักศึกษามีความหร้อมต่อ Digital Transformation และเป็ นพืน้ ฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ เนื้อหาจะมีการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของไปตาม Digital Technology ที่มกี ารปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว และเปลี่ย นแปลงตัว อย่ า งอ้ า งอิ ง ให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวโน้ ม ด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ไ ด้ มี
ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อในการส่งผ่านข้อมูล การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสใน
พืน้ ทีร่ ะยะใกล้ การสื่อสารระยะไกล การส่งผ่านแพ็กเก็ต เฟรม การควบคุมความผิดพลาด เทคโนโลยีแลนและ
แวน โทโปโลยีของเครือข่าย อุปกรณ์อ่นื ๆ ของเครือข่าย เราท์ตงิ ค์ โพรโทคอล เลเยอร์รงิ อินเทอร์เน็ตเวอร์กกิง้
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ไอพี) ไอพีดาตาแกรมและเอ็นแคปซูเลชัน สถาปั ตยกรรม n-tier ระหว่างแม่ขา่ ยและลูก
ข่าย งานบนเครือข่าย ความมันคงและความเป็
่
นส่วนตนของเครือข่าย ธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร, อินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิง่ (ไอโอที), บล็อคเชน
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2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเสริมตามความต้อง
การของนักศึกษา

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 9
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- ทุกวันอาทิตย์ 11:00-12:00 น. และประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะ
- สามารถนัดเพิม่ เติมได้ โดยส่ง email นัดหมายมาที่ narongrit@sit.kmutt.ac.th
- MS Teams Code: xa51s0m
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
PLO1: วิ เคราะห์และจัดการการใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Able to analyze and manage the
application of the Information System and technologies)
1.1 การวิ เคราะห์และจัดการการใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
มีความรูใ้ นหลักการ ความสาคัญ องค์ประกอบของ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาระหน้าที่
ของผู้เ กี่ย วข้อ งในเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ ประเภทข้อ มูล ที่แ ลกเปลี่ย นบนอิน เทอร์เ น็ ต และในเครือ ข่า ย
คอมพิว เตอร์ ในเลเยอร์ต่ า ง ๆ บนเครือ ข่า ย LAN เครือ ข่ า ยไร้ส าย เครือ ข่ า ย Backbone และเครือ ข่า ย
MAN/WAN ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเป็ นโครงสร้างพื้นฐาน
ให้กบั ระบบสารสนเทศ โดยมีความรูต้ ามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- 1A-Level 2 สามารถอธิบ ายสถาปั ต ยกรรมของระบบเครือ ข่า ยพื้น ฐานขององค์ก ร และการ
ออกแบบระบบความมันคงปลอดภั
่
ยสาหรับระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมต่อองค์กร
- 1B –Level 2 สามารถอธิบายการจัดการการสือ่ สารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย
- 1C-Level 1 สามารถอธิบ ายและชี้ใ ห้ เ ห็น ความแตกต่ า งของโครงสร้า งพื้น ฐานของระบบ
สารสนเทศแบบต่างๆ
รวมทัง้ การพัฒนาผลลัพท์การเรียนรูเ้ พิม่ เติม ดังนี้
- มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาวิชาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ
- สามารถวิเ คราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
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- สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกาหนด
- สามารถติด ตามความก้า วหน้ า และวิ ว ฒ
ั นาการด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทัง้ การน าไป
ประยุกต์
- รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนามาสรุป นาเสนอและตอบคาถาม
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
PLO2: วิ เคราะห์และชี้แจงประเด็นปัญหาทางธุรกิ จและการจัดการ (Analyze and interpret business
and management issues)
2.1 การวิ เคราะห์และชี้แจงประเด็นปัญหาทางธุรกิ จและการจัดการที่ต้องได้รบั
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้นจากการใช้ อิน เทอร์เ น็ ต และเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ อย่า งสร้า งสรรค์ มีค วามรู้ใ นหลักการ
ความสาคัญ องค์ประกอบของการออกแบบเครือข่า ยคอมพิว เตอร์ การบริหารจัดการอุป กรณ์ ซอฟต์แวร์
เครือข่าย และผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต่อองค์กร และการป้ องกันอันตราย หรือภัย ต่าง ๆ จากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีความรูต้ ามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- 2C-Level 1 สามารถคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความ
มันคงปลอดภั
่
ยต่อการออกแบบบริการดิจทิ ลั เช่น Block chain หรือ IoT and smart system
รวมทัง้ การพัฒนาผลลัพท์การเรียนรูเ้ พิม่ เติม ดังนี้
- คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
- สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้องการ สามารถประยุกต์
ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปั ญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.2 วิ ธีการสอน
- การตอบคาถามจากการอ่านบทความวิชาการทีม่ อบหมาย และนาเสนอผลการศึกษา
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ในการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ในปั จจุบนั
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2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ สถาปั ตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กับ การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
PLO3: ปรับใช้ระบบสารสนเทศเข้ากับกระบวนงานทางธุรกิ จ (Integrate the IS and business
processes)
3.1 การปรับใช้ระบบสารสนเทศเข้ากับกระบวนงานทางธุรกิ จที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางานของธุรกิจ เพือ่ วางแผนการปรับประบวนการ
ทางานของธุรกิจให้ปรับไปตามเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีทกั ษะด้านปั ญญาตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- 3A- Level 1 สามารถระบุ ปั ญ หาเชิง ธุ ร กิจ และรู้จ ัก วิธีแ ก้ ปั ญ หาด้ว ยโครงสร้า งพื้น ฐานที่มี
ประสิทธิภาพ
- 3B- Level 2 สามารถประเมินการใช้เครือข่ายและความมันคงระบบสารสนเทศที
่
ผ่ สานกันได้อย่าง
เหมาะสมต่อบริบททางธุรกิจ
รวมทัง้ การพัฒนาผลลัพท์การเรียนรูเ้ พิม่ เติม ดังนี้
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒ นาทัก ษะในการสื่อ สารทัง้ การพูด การฟั ง การแปล การเขีย น โดยการท ารายงาน และ
นาเสนอในชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รป
ู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
PLO4: ให้คณ
ุ ค่าต่อความเป็ นมืออาชีพ (Value the professionalism)
4.1 การให้คณ
ุ ค่าต่อความเป็ นมืออาชีพที่ต้องพัฒนา
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พัฒนาทักษะในการใช้ความรูด้ ้าน สถาปั ตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาชี้นาและ
แสดงประเด็น ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการทางาน
เป็ นทีม มีความเป็ นผูน้ า และสื่อสารโดยใช้ขอ้ มูลและเครื่องมือดิจทิ ลั กับผู้ เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม มีความ
รับผิดชอบต่อผูเ้ กีย่ วข้องในการทางาน ความรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูล
ส่วนบุคคล การไม่เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางปั ญญา มีความ
ซื่อสัตย์ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- 4B- Level 1 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามได้ โดยยึดมันในจริ
่
ยธรรม
และสามารถเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาตนเองได้
รวมทัง้ การพัฒนาผลลัพท์การเรียนรูเ้ พิม่ เติม ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- สามารถเป็ นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
4.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้าของเทคโนโลยี อนิ เทอร์เน็ต
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนาตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่าน
บทความทีเ่ กีย่ วข้องกับ สถาปั ตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การนาเสนอรายงาน
- บรรยายพร้อ มยกตัว อย่ า งกรณี ศึก ษาเกี่ย วกับ ประเด็น ทางจริย ธรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การใช้
เทคโนโลยีส่อื สารเช่น การใช้โ ปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตและในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการทา
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ และการป้ องกันตนเอง
- บทบาทสมมติ
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
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- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
ครัง้ ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

1

Introduction

3

บรรยาย

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

2

Application Layer & Cloud
Architecture

3

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

3

Physical layer I

3

4

Physical layer II

3

5
6
7

Data Link Layer
Network and Transport Layers
Network and Transport Layers II

3
3
3

บรรยาย
ศึกษากรณี ศึกษา อภิ ปราย
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ใน
เครือข่ายคอมพิ วเตอร์
บรรยาย ศึกษาจากอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ยกตัวอย่าง
ประกอบ
บรรยาย ศึกษาจากอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ยกตัวอย่าง
ประกอบ
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ

8
9

Mid-Term Exam
Local Area Networks, and Wireless
Local Area Networks
Backbone Network

3

Metropolitan and Wide Area
Networks / The Internet
IoT and Blockchain

10
11
12

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์
ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์
ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์
ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

3

บรรยาย

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

3
3

บรรยาย อภิ ปราย จากปัญหา ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์
โครงงาน
บรรยาย
ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

3

บรรยาย

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์
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13
14

15
16

17
18
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กิ จกรรมการเรียน การ
ผูส้ อน
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

จานวน
ชัวโมง
่

หัวข้อ/รายละเอียด
Cybersecurity I: Securing
Infrastructure
Cybersecurity II: Securing Local
Hosts

3

บรรยาย อภิ ปราย จาก
ปัญหาโครงงาน

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

3

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

Cybersecurity III: Securing Networks
and Perimeter
Network Design and Network
Management

3

บรรยาย อภิ ปราย จาก
ระบบงานตัวอย่าง ใน
ปัจจุบนั ที่ผสู้ อนได้
ประสบการณ์มา
บรรยาย
บรรยาย วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
จากระบบงานตัวอย่าง ใน
ปัจจุบนั ที่ผสู้ อนได้
ประสบการณ์มา

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

Final Exam

3
3

Presentation Term Project

3

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์
ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ วราภรณ์

นาเสนอโครงงาน

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู้*

วิ ธีการประเมิน

1

1A, 1B, 1C สอบกลางภาค
2C
สอบปลายภาค

2

ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
3A. 3B. 4B การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
การเข้าชัน้ เรียน
การมีสว่ นร่วม การเสนอความคิดเห็น

สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8
17

35%
40%

ตลอดภาคการศึกษา

25 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
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- Business Data Communications and Networking, 14th Edition Jerry FitzGerald, Alan Dennis,
Alexandra Durcikova 2020
- Cybersecurity Essentials, Charles J, Brooks, Christopher Grow, Philip Craig, Donald Short, 2018
Wiley

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- “Fundamentals of Data Communication Networks”, 2017 Oliver C. Ibe, ISBN: 978-1-119-43627-0
- “Applied Incident Response”, Steve Anson, 2020: ISBN: 978-1-119-56031-9

3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
บทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ American Computing Machine(ACM) ที่ www.acm.org
บทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ Electronics and Electrical Engineering (IEEE) ที่
www.ieeeexpore.org

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูส้ อนวิชาอื่น
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจย
ั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวัง
จากการเรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจ ารณาจากผลการศึก ษาด้ว ยตนเองของนักศึกษา และผลการเรีย นรายวิช า มีก ารทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
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- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื
หรือผูท้ รงคุณวุฒิ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีก ารตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ข อง
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับ ปรุ ง รายวิช าทุ ก 3 ปี หรือ ตามข้อ เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมุมมอง ในเรือ่ งการประยุกต์ ความรูน้ ้ี
กับปั ญหาทีม่ าจากงานวิจยั ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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