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เอกสาร มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123018 ระบบการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communication System and Computer Networking)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภขของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วิชาเฉพาะดานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ระดับปริญญาตรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ
อาจารยผูสอน
อาจารยเอกรินทร ตั้งนิธิบุญ
5. ระดับการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอม (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
กลุมเรียน 01 เรียนวัน อังคาร เวลา 13:00 : 17:00 น. หอง 535
9. วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งลาสุด
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
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เอกสาร มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูดานวิวัฒนาการของระบบสื่อสารขอมูล ความเขาใจในหลักการของ
ระบบเครือขายแบบตางๆ สถาปตยกรรมเครือขายที่มีความสําคัญ การรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยี
เครือขายตางๆ การประยุกตติดตั้งและปรับแตงระบบเครือขายแบบตางๆ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ บทบาท หนาที่ของตนเองและสังคม
2.2 เพื่อพัฒนาความรู ทางดานหลักการของระบบสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเบื้องตน
2.3 เพื่อพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือในการติดตั้งและปรับแตงเครือขายคอมพิวเตอร
เบื้องตน
2.4 เพื่ อพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบตนเองและทาง
วิชาชีพ
2.5 เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขโดยใชเครื่องมือที่จําเปนรวมถึงสามารถ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
การทํ า งานของระบบการเก็บ ขอมู ล และการสื่อสาร อุ ป กรณที่ใช กับ ระบบเก็บ ข อมูล การ
วิเคราะหระบบสื่อสาร อุปกรณที่ใช ระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดี่ยว แบบสองทางไมพรอม
กัน แบบสองทางพรอมกั น ชนิ ดของการสงขอมูล Analog Digital สถาป ตยกรรมของ network
protocol ระบบเครือขาย WAN LAN Distributed Network การรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา
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เอกสาร มคอ.3
ฝกปฏิบัติ
บรรยาย
สอนเสริม
งานภาคสนาม/การ
การศึกษาดวยตนเอง
ฝกงาน
บรรยาย 30 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ โครงงาน 30
การศึกษาดวยตนเอง 75 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ตองการของนักศึกษา ชั่วโมงตอภาค
ตอภาคการศึกษา
การศึกษา
3. ระบุวันเวลาที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน
อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม อยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม (2)
 1.1.2สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม
(6)
 1.1.3มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ (7)
1.2 วิธีสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
1.2.1 นักศึกษาจะตองเขาชั้นเรียน และสงงานที่มอบหมายตามกําหนดเวลา
1.2.2 บรรยายในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล
องคกรและสังคม
1.2.3 มอบงานประจําวิชา ทั้งการออกแบบกรณีตัวอยาง และรายงานที่มีการคนหา
ขอมูลที่ถูกตอง และมีการอางอิงแหลงที่มาขอขอมูล
1.3วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทําฝกปฏิบัติที่ไดรับมอบหมาย
อยางถูกตองและตรงเวลา
1.3.2 ประเมินผลการนําเสนอโครงงานที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคที่สําคัญใน
เนื้อหาวิชาระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร (1)
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เอกสาร มคอ.3
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา (2)
2.1.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบ
องคประกอบตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด (3)
2.1.4 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ (6)
2.1.5 มีประสบการณในการพัฒนาและ / หรือ การประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(7)
2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอยาง
2.2.2 ฝกปฏิบัติ นําเสนอผลงานจากการปฏิบัติ โดยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันตอยุคสมัย
ที่ใชงานจริง
2.2.3 การทํางาน วิเคราะห ออกแบบและติดตั้งระบบเครือขายตามกรณีที่กําหนดโดยบูรณา
การกับศาสตรอื่นๆ เชน การออกแบบเครือขายเพื่อติดตั้งระบบสนับสนุนงานมัลติมีเดีย
2.2.5 การนําเสนอผลงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบกลางภาคและ สอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการ ทฤษฎี และ
ปฎิบัติ
2.3.2 การวิเคราะห ออกแบบและติดตั้งระบบเครือขายตามกรณีที่กําหนด
2.3.3 สอบยอย ภาคปฏิบัติ การใชเครื่องมือ สําหรับออกแบบและติดตั้งระบบเครือขาย
2.3.4 นําเสนอสรุปจากประสบการณการติดตั้งระบบเครือขายตามกรณีที่กําหนด
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
 3.1.3สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม (4)
3.2 วิธีสอน
3.2.1 ฝกภาคปฏิบัติ
3.2.2 การมอบหมายใหนักศึกษาทําโจทยแกปญหาในภาคปฏิบัติเปนรายบุคคล และ
นําเสนอผลการศึกษา
3.2.3 มอบใหทํารายงาน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและติดตั้งระบบจัดการเครือขายโดยใช
กรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ผลงานที่ไดมอบหมาย
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3.3.2 สอบกลางภาค
3.3.3 สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม (4)
4.1.2 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาความกาวหนาของเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับรายวิชา
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเอง และประเมินสมาชิกในกลุมตนเอง
4.3.2 ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษานําเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุม
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร (1)
5.1.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม (4)
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาเทคโนโลยีที่ใชในการออกแบบ ติดตั้งระบบเครือขาย
โดยใชเครื่องมือที่ทันตอยุคสมัย
5.2.3 นําเสนอผลการศึกษาขอมูล พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ฝกปฏิบัติยอย
5.3.2 การนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ตรวจรายงาน การบาน และสื่อการนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

พื้นฐานการสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย
สวนประกอบของระบบสื่อสาร
ขอมูล
คุณสมบัติ 3 ประการของการ
สื่อสาร
การสื่อสารโทรคมนาคม
เครือขายคอมพิวเตอร
การใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
Business Applications
Home Applications
Mobile Users
Social Issues
กอนจะเปนระบบเครือขาย
ประโยชนของเครือขาย
บทสรุป
แบบฝกหัด
รูปแบบของเครือขายคอมพิวเตอร
Local Area Network
Metropolitan Area Network
Wide Area Network
Wireless Network
Home Network
Internetworks
โครงสรางของระบบเครือ
(NETWORK TOPOLOGY)
Protocols
มาตรฐานเครือขายคอมพิวเตอร
บทสรุป

2

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการสอน/สื่อ ผูสอน
บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ

บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ
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สัปดาหที่
5

6-8

หัวขอ/รายละเอียด
แบบฝกหัด
REFERENCE MODELS
The OSI Reference Model
The TCP/IP Reference Model
บทสรุป
แบบฝกหัด
PHYSICAL LAYER
THE THEORETICAL BASIS FOR
DATA COMMUNICATION
Fourier Analysis
Bandwidth-Limited Signal
The Maximum Data Rate of a
Channel
GUIDED TRANSMISSION MEDIA
Magnetic Media
Twisted Pair
Coaxial Cable
Fiber Optics
การสื่อสารขอมูลผานสื่อกลางตางๆ
COMMUNICATION
SATTELLITES
THE PUBLIC SWITCHED
TELEPHONE NETWORK
THE MOBILE TELEPHONE
SYSTEM
CABLE TELEVISION
WIRELESS TRANSMISSION
การฝกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ
เครือขาย
บทสรุป
แบบฝกหัด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการสอน/สื่อ ผูสอน

4

บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ

8

บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ

8

เอกสาร มคอ.3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

9
10-11

สอบกลางภาค
DATA LINK LAYER
DATA LINK LAYER DESIGN
ISSUES
Services Provided ot the
Network Layer
Framing
Error Control
Flow Control
ERROR DETECTION AND
CORRECTION
Error-Correcting Codes
Error-Detecting Codes
ELEMENTARY DATA LINK
PROTOCOLS
An Unrestricted Simplex
Protocol
A Simplex Stop-and-Wait
Protocol
A Simplex Protocol for a Noisy
Channel
บทสรุป
แบบฝกหัด
THE MEDIUM ACCESS
CONTROL SUBLAYER
บทสรุป
แบบฝกหัด
THE NETWORK LAYER
บทสรุป
แบบฝกหัด

12

13

จํานวน
ชั่วโมง
4
8

กิจกรรมการสอน/สื่อ ผูสอน
สอบกลางภาค
บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ

4

บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ

4

บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ
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เอกสาร มคอ.3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

14

THE TRANSPORT LAYER
บทสรุป
แบบฝกหัด
THE APPLICATION LAYER
บทสรุป
แบบฝกหัด

15

16

NETWORK SECURITY
บทสรุป
แบบฝกหัด
2. ผลการประเมินการเรียนรู
ผลการ
กิจกรรม
เรียนรู
1.1, 2.1,
1
3.1, 4.1,
5.1
2.1.1 2
2.1.5,
3.1.1 –
3.1.3,
4.1.1,
4.1.2,
5.1.1,
5.1.2
2.3.1,
3
3.3.2,
3.3.3

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

8

กิจกรรมการสอน/สื่อ ผูสอน
บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ
บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ
บรรยาย อภิปราย/
โปรแกรมนําเสนอ
ฝกปฏิบัติ

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน
วิเคราะหกรณีศึกษา
คนควา ประยุกตแลว
นําเสนอ
การทํางานกลุม /
เดี่ยว
การอภิปรายกลุม

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

40%

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

9
17

20%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรการเรียนการสอน
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เอกสาร มคอ.3
1. เอกสารและตําราหลัก
Andrew S. Tanenbaum and David J. Wetherall . Computer Networks (5th Edition).
PEARSON EDUCATION Inc., 2010.
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
โอภาส เอี่ยมศิริวงศ. เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552

หมวดที่ 7 การประเมินการปรับปรุงการดําเนินการรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
ขอเสนอแนะผานe-mail หรือชองทางที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
ผลการเรียนของนักศึกษา
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลักจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- วิจยั ในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได
ดังนี้
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เอกสาร มคอ.3
การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ ระสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
เปลี่ยนหรือสลับหรือเพิ่มอาจารยผูสอนเพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูกับ
ประสบการณของอาจารยหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

