
เอกสารหมายเลข มคอ.3 

 

                                                                         1 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS606  เครอืขา่ยดจิทิลัและระบบความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์
            Digital Infrastructure and Cyber Security System 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ (3-0-9) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์    วราภรณ์     

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่2 การเรยีนชัน้ปีที ่1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
Online ในชว่งสถานการณ์ CoViD 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
25 กรกฎาคม 2564 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพืน้ฐาน ประโยชน์ และองคป์ระกอบ ของการโครงสรา้ง
พืน้ฐานของระบบสารสนเทศ อนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ ผลกระทบของสถาปัตยกรรมอนิเทอรเ์น็ต
และการออกแบบ เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ขององค์กร เป็นนักเทคโนโลยสีารสนเทศที่มคีุณภาพ ตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นปัญญาในการน าความรู ้ความเขา้ใจ ใน 
สถาปัตยกรรมอนิเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ เครอืข่ายดจิทิลัและระบบความมัน่คงปลอดภยัทางไซ
เบอร ์เพื่อเป็นพืน้ฐานการเรยีนในวชิาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เนื้อหาจะมกีารปรบัปรุงตามการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี และเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มี
ความกา้วหน้าไปตามยุคสมยั 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

ปรบัปรุงมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกนัระหวา่ง TQF-LOs และ KMUTT-PLOs ทีส่อดคลอ้งกบั
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และได้จดัใหม้ ีGroup-Based Learning โดยการ
วเิคราะหว์จิารณ์กรณีศกึษา (Case study) และใหผู้เ้รยีนไดม้กีารน าเสนอผลงาน (Term project assignment) 

เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานเครอืข่ายดิจิทลัและระบบความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ ที่ต้อง
พฒันาใหน้ักศกึษามคีวามหรอ้มต่อ Digital Transformation และเป็นพืน้ฐานการเรยีนในวชิาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ทัง้นี้ เนื้อหาจะมกีารปรบัปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของไปตาม Digital Technology ที่มกีารปรบัเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มี
ความกา้วหน้าไปตามยคุสมยั 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์สื่อในการส่งผ่านขอ้มูล การสื่อสารแบบอะซงิโครนัสใน
พืน้ทีร่ะยะใกล ้การสื่อสารระยะไกล การส่งผ่านแพก็เกต็ เฟรม การควบคุมความผดิพลาด เทคโนโลยแีลนและ
แวน โทโปโลยขีองเครอืขา่ย อุปกรณ์อื่น ๆ ของเครอืขา่ย เราทต์งิค ์โพรโทคอล เลเยอรร์งิ อนิเทอรเ์น็ตเวอรก์กิง้ 
อนิเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (ไอพ)ี ไอพดีาตาแกรมและเอน็แคปซูเลชนั สถาปัตยกรรม n-tier ระหวา่งแมข่า่ยและลกู
ขา่ย งานบนเครอืขา่ย ความมัน่คงและความเป็นส่วนตนของเครอืขา่ย ธรรมาภบิาลขอ้มลูองคก์ร , อนิเตอรเ์น็ต
ของสรรพสิง่ (ไอโอท)ี, บลอ็คเชน 
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2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความตอ้ง 
การของนกัศกึษา 

ไม่มกีารฝึกปฏบิตังิาน 
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง 9 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  ทุกวนัอาทติย ์11:00-12:00 น.  และประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผา่นเวปไซดค์ณะ  
- สามารถนดัเพิม่เตมิได ้โดยสง่ email นดัหมายมาที ่narongrit@sit.kmutt.ac.th  
- MS Teams Code: xa51s0m 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

PLO1: วิเคราะหแ์ละจดัการการใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Able to analyze and manage the 
application of the Information System and technologies) 

1.1 การวิเคราะหแ์ละจดัการการใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

มคีวามรูใ้นหลกัการ ความส าคญั องคป์ระกอบของ อนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ภาระหน้าที่
ของผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูลที่แลกเปลี่ยนบนอินเทอร์เน็ต และในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ในเลเยอร์ต่าง ๆ บนเครือข่าย LAN เครือข่ายไร้สาย เครือข่าย Backbone และเครือข่าย 
MAN/WAN ความปลอดภยัของอนิเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ เพื่อรองรบัการเป็นโครงสรา้งพื้นฐาน
ใหก้บัระบบสารสนเทศ โดยมคีวามรูต้ามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

- 1A-Level 2 สามารถอธิบายสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายพื้นฐานขององค์กร และการ
ออกแบบระบบความมัน่คงปลอดภยัส าหรบัระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมต่อองคก์ร 

- 1B –Level 2 สามารถอธบิายการจดัการการสือ่สารขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยไดอ้ย่างปลอดภยั  
- 1C-Level 1 สามารถอธิบายและชี้ให้เห็นความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

สารสนเทศแบบต่างๆ 
รวมทัง้การพฒันาผลลพัทก์ารเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ดงันี้ 
- มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่าคญัในเนื้อหาวชิาระบบสารสนเทศทาง

ธุรกจิ  
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้

ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา  

mailto:narongrit@sit.kmutt.ac.th
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- สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิตัง้ ปรบัปรุงและ/หรอืประเมนิระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหต้รงตามขอ้กาหนด  

- สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒันาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้การน าไป
ประยกุต ์ 

- รู ้เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางคอมพวิเตอรอ์ย่างต่อเนื่อง 
 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรุป น าเสนอและตอบค าถาม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี
- น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

PLO2: วิเคราะหแ์ละช้ีแจงประเดน็ปัญหาทางธรุกิจและการจดัการ (Analyze and interpret business 
and management issues) 

2.1 การวิเคราะหแ์ละช้ีแจงประเดน็ปัญหาทางธรุกิจและการจดัการท่ีต้องได้รบั  

พฒันาความสามารถในการคดิอย่างมกีารคดิอย่างเป็นระบบ มกีารวเิคราะห ์เพื่อการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ในหลกัการ 
ความส าคญั องค์ประกอบของการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารจดัการอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์
เครอืข่าย และผู้ดูแลระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ในระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์   ผลกระทบของการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ต่อองค์กร และการป้องกนัอนัตราย หรอืภยัต่าง ๆ จากการใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยมคีวามรูต้ามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

- 2C-Level 1 สามารถคดิแบบสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความ
มัน่คงปลอดภยัต่อการออกแบบบรกิารดจิทิลั เชน่ Block chain หรอื IoT and smart system 

รวมทัง้การพฒันาผลลพัทก์ารเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ดงันี้ 
- คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
- สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
- สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ สามารถประยกุต์ 

ความรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  
2.2 วิธีการสอน 

- การตอบค าถามจากการอ่านบทความวชิาการทีม่อบหมาย และน าเสนอผลการศกึษา 
- วเิคราะหก์รณีศกึษา ในการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นปัจจุบนั 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหเ์นื้อหา หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในการ
ประยกุต ์สถาปัตยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์กบั การท าธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

PLO3: ปรบัใช้ระบบสารสนเทศเข้ากบักระบวนงานทางธรุกิจ (Integrate the IS and business 
processes) 

3.1 การปรบัใช้ระบบสารสนเทศเข้ากบักระบวนงานทางธรุกิจท่ีต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหก์ระบวนการท างานของธุรกจิ เพือ่วางแผนการปรบัประบวนการ
ท างานของธุรกจิให้ปรบัไปตามเทคโนโลยดีจิทิลั และด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
สรา้งสรรค ์โดยมทีกัษะดา้นปัญญาตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

- 3A- Level 1  สามารถระบุปัญหาเชิงธุรกิจและรู้จ ักวิธีแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ประสทิธภิาพ 

- 3B- Level 2 สามารถประเมนิการใชเ้ครอืขา่ยและความมัน่คงระบบสารสนเทศทีผ่สานกนัไดอ้ย่าง
เหมาะสมต่อบรบิททางธุรกจิ 

รวมทัง้การพฒันาผลลพัทก์ารเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ดงันี้ 
- ทกัษะการคดิค านวณ เชงิตวัเลข 
- พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล  การเขยีน โดยการท ารายงาน และ

น าเสนอในชัน้เรยีน 
- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร 
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื 

- น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
- รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

PLO4: ให้คณุค่าต่อความเป็นมืออาชีพ (Value the professionalism) 

4.1 การให้คณุค่าต่อความเป็นมืออาชีพท่ีต้องพฒันา  
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พฒันาทกัษะในการใชค้วามรูด้้าน สถาปัตยกรรมอนิเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ มาชี้น าและ 
แสดงประเดน็ ระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการท างาน
เป็นทมี มคีวามเป็นผูน้ า และสื่อสารโดยใชข้อ้มูลและเครื่องมอืดจิทิลักบัผู้ เกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม มคีวาม
รบัผดิชอบต่อผูเ้กีย่วขอ้งในการท างาน ความรบัผดิชอบ มวีนิัย มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลู
ส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มลู การไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างซอฟต์แวร ์และไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา มคีวาม
ซื่อสตัย์ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและออกแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์อย่างมคีุณภาพ โดยมคีุณธรรม
จรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

- 4B- Level 1 สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นในบทบาทของผูน้ าและผูต้ามได ้โดยยดึมัน่ในจรยิธรรม
และสามารถเรยีนรูเ้พือ่การพฒันาตนเองได ้

รวมทัง้การพฒันาผลลพัทก์ารเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ดงันี้ 
- ตระหนกัในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสตัยส์จุรติ 
- มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใช้ ระบบอนิเทอรเ์น็ต และ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ต่อบุคคล

องคก์รและสงัคม 
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
- มคีวามรบัผดิชอบในการกระทาของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม  
- สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดง

จุดยนือย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  
4.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้ความกา้วล ้าของเทคโนโลยีอนิเทอรเ์น็ต 
และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ การน าตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน ธุรกจิ หรอื อ่าน
บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบั สถาปัตยกรรมอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

- การน าเสนอรายงาน 
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

เทคโนโลยสีื่อสารเช่น การใชโ้ปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ตและในเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพื่อการท า
ธุรกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยมวีตัถุประสงคไ์ม่สุจรติ หรอืจากมจิฉาชพี และการป้องกนัตนเอง  

- บทบาทสมมต ิ
4.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
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- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
- การมสีว่นรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Introduction 3 บรรยาย   ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

2 
 

Application Layer & Cloud 
Architecture 

3 บรรยาย   
ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย 
ตวัอย่างซอฟตแ์วร ์ใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

3 
 

Physical layer I 3 บรรยาย  ศึกษาจากอปุกรณ์ 
ฮารด์แวร ์ยกตวัอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

4 Physical layer II 3 บรรยาย  ศึกษาจากอปุกรณ์ 
ฮารด์แวร ์ยกตวัอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

5 Data Link Layer 3 บรรยาย  ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

6 Network and Transport Layers 3 บรรยาย   ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

7 
 

Network and Transport Layers II 3 บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

8 Mid-Term Exam 3  ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

9 Local Area Networks, and Wireless 
Local Area Networks 

3 บรรยาย  ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

10 Backbone Network 3 บรรยาย อภิปราย จากปัญหา
โครงงาน  

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

11 Metropolitan and Wide Area 
Networks / The Internet 

3 บรรยาย   ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

12 IoT and Blockchain 3 บรรยาย   ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 
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ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

13 Cybersecurity I: Securing 
Infrastructure 

3 บรรยาย  อภิปราย จาก
ปัญหาโครงงาน 

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

14 Cybersecurity II: Securing Local 
Hosts 

3 บรรยาย  อภิปราย จาก
ระบบงานตวัอย่าง ใน
ปัจจบุนัท่ีผูส้อนได้ 
ประสบการณ์มา 

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

15 Cybersecurity III: Securing Networks 
and Perimeter 

3 บรรยาย   ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

16 Network Design and Network 
Management 

3 บรรยาย  วเิคราะหก์รณีศกึษา 
จากระบบงานตวัอย่าง ใน
ปัจจบุนัท่ีผูส้อนได้ 
ประสบการณ์มา  

ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

17 Final  Exam  3  ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

18 Presentation Term Project 3 น าเสนอโครงงาน ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ วราภรณ์ 

 

 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์ประเมิน  
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1A, 1B, 1C  
2C 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
17 

35% 
40% 

2 3A. 3B. 4B 

คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การสง่งานตามทีม่อบหมาย  
การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสีว่นรว่ม  การเสนอความคดิเหน็ 

ตลอดภาคการศกึษา 

 
 

25 % 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
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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. เอกสารและข้อมูลส าคญั  
 - “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.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทความวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ American Computing Machine(ACM) ที ่www.acm.org 

บทความวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ Electronics and Electrical Engineering (IEEE) ที ่
www.ieeeexpore.org 

 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิ

และความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูส้อนวชิาอื่น 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 
- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงั

จากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึ
พิจารณาจากผลการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา และผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

http://www.acm.org/
http://www.ieeeexpore.org/
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- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารย์อื่น 
หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใชอ่าจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

- มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศกึษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนน
พฤตกิรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนการ

ปรบัปรุงการสอน และรายละเอยีดวชิา เพือ่ใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ใหน้กัศกึษามมีุมมอง ในเรือ่งการประยกุต ์ความรูน้ี้

กบัปัญหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 


