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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

0214341 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networks) 
2. จํานวนหนวยกิต   3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทวิชา  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  วิชาเอกบังคับ  
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน  

4.1. นาย ไภษชัย  แซจู  รับผิดชอบ กลุม 2101   
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน  เปดสอนภาคตน ช้ันปที่  3 
6. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน  ไมมี 
7. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน ไมมี 
8. สถานที่เรยีน    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษณิ จังหวัดพัทลุง 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  25  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

วัตถุประสงค 
1.   เพื่อใหมีความรูในหลักการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร  
2.   เพื่อใหเขาใจหลักการสัญญาณการแทนขอมูลการสื่อสารและตัวกลาง 
3    เพื่อใหมีความรูและเขาใจสถาปตยกรรมการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ  
4.   เพื่อใหเขาใจในการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจ ประสบการณ ในหลักการทางดานการสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการศึกษาวิชาของวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

หมวดที่ 3  ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาหลักการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร  สัญญาณการแทนขอมลูการสื่อสารและตัวกลาง 
สถาปตยกรรมการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏบิัติ/งาน  
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง

45 ช่ัวโมง ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไมมี 90 ช่ัวโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
 - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
(เฉพาะรายที่ตองการ) 
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หมวดที่ 4.  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  
 

4.1  คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
  4.1.1    ตระหนกัในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
  4.1.2    มีวนิัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
                  4.1.3    มีภาวะความเปนผูนาํและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง 
          และลําดบัความสําคัญ 
  4.1.4   เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศกัดิ์ศรีของ 
          ความเปนมนุษย    
  4.1.5   เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

 4.1.6   สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 
 4.1.7   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 4.1.8   มีจติสาธารณะ 

(2)  วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู       
- ช้ีแจงกฎระเบยีบของการเขาชั้นเรียน เชน การเขาชั้นเรียน การตรงเวลา การแตงกาย เปนตน 
- สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม เนนความรบัผิดชอบตองาน วินยั จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอ

หนาที่ในกลุม ความถอมตนและความมนี้ําใจตอเพื่อนรวมงาน และความไมละโมบ  
(3) วิธีการประเมินผล       
  -  ตรวจสอบการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย   
  -  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบของการเขาชั้นเรียน เชน การเขาชั้นเรียน ตรงเวลา  
  -  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
 
4.2 ความรู 

 4.2.1 มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

 4.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมอืที่เหมาะสมกบัการแกไขปญหา 

 4.2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ    ตาง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

 4.2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต 
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 4.2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
 4.2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
 4.2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  
 4.2.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ  
 (1)  ความรูท่ีจะไดรับ  

เติมเต็มองคความรูพื้นฐานดานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพวิเตอร ตามที่ระบุในกรอบ
มาตรฐาน ไดแก 

 พื้นฐานของการสื่อสารขอมูล การสงผานขอมูลแบบตาง ๆ 
 การรับสงสัญญาณของการสื่อสารอินเตอรเฟสซิ่ง มัลติเพลกซิ่ง 
 ส่ือที่ใชในการสื่อสาร 
 การควบคุมการรับสงขอมูลและการควบคมุขอผิดพลาด 
 การควบคุมการไหลของขอมูลและการผสมสัญญาณ 
 โปรโตคอลและสถาปตยกรรม การสื่อสารOSI model  
 โปรโตคอลและสถาปตยกรรม การสื่อสารTCP/IP  

(2)  วิธีการสอน 
- บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา อภปิรายโตตอบระหวางผูสอนกับผูเรียน การ

นําเสนอรายงาน  และการวิเคราะหกรณีศกึษา  
- ฟงบรรยาย สัปดาหละ 3 คาบ 
- ศึกษาจากเอกสารกรณีศึกษา 
- ศึกษากรณีตวัอยาง  ดวยตนเอง      
 - การอภิปราย วิเคราะห ตอบคําถาม 

 (3)  วิธีการประเมิน 
- สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรยีน และหลังจากจบภาคการศึกษา  
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของวิเคราะหกรณีศึกษา  

4.3 ทักษะทางปญญา 
 (1) ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 4.3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ  
 4.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  
 4.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
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 4.3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม  

  
(2)  วิธีการสอน 

มอบหมายใหนักศึกษาแกปญหาที่กําหนดโดยใชความรูในวิชานี้ และนําเสนอผลการ
แกปญหาในรปูของตนเอง 
(3)  วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา  
- สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรยีน และหลังจากจบภาคการศึกษา 

 
4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  

(1)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองการพัฒนา  
 4.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายโดยใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน

กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
 4.4.3 สามารถใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรมาชี้นําสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
 4.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
 4.4.5 สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยนือยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
 4.4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง   

(2)  วิธีการสอน 
 มอบหมายใหนักศึกษาแกปญหาที่กําหนดโดยใชความรูในวิชานี้ และนําเสนอผลการแกปญหาใน

รูปของตนเอง 
 (3)  วิธีการประเมิน 

 สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรยีน และหลังจากจบภาคการศึกษา 
 
4.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
 4.5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบนัในการทํางานที่เกีย่วกับ

คอมพิวเตอร 
 4.5.2  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ 

การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
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 4.5.3   สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขยีน เลือกใชรูปแบบของ 
ส่ือการนําเสนออยางเหมาะสม  

 4.5.4   สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารไดอยางเหมาะสม 
 4.5.5   สามารถประยุกตความรูทางคณติศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผล 

การแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
(2)  วิธีการสอน 
- เนนการสอนที่ใชปญหานํา ทฤษฏีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปญหาเพื่อนําไปสูการคนพบ 

ขอสรุปหรือทฤษฏีใหม 
- มอบหมายงานใหศกึษาคนควาดวยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-Learning และทํารายงาน โดย

เนนการนาํตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ 
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
- ทาทายเชิงวิชาการตอนักศึกษาในระหวางการสอนโดยการตั้งคําถามที่มาจากปญหาจริงใน

อุตสาหกรรม หรือบทความวิชาการ เพื่อใหนักศกึษาฝกคิดหาวิธีการแกปญหา 
(3) วิธีการประเมิน  
- สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรยีน และหลังจากจบภาคการศึกษา 



 8

หมวดที่ 5.  แผนการสอนและการประเมินผล  
 

1. แผนการเรียนรู วิชา  การสือ่สารขอมูลและเครือขาย  
สัปดาห สาระความรู จํานวนชั่วโมง กิจกรรม  ผูสอน 

1-2 
 

Data Communications and Networks 6 บรรยายและ
ถามตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

3 
  

Data Communications Architecture 
OSI Model and Internet Model 

3 บรรยายและ
ถามตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

4-6 
 

Physical layer 9 บรรยายและ
ถามตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

7-9 
 

Link layer  9 บรรยายและ
ถามตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

10-11 
 

Internet layer 6 บรรยายและ
ถามตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

12 
 

Transport layer   3 บรรยายและ
ถามตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

13 
 

Application layer 3 บรรยายและ
ถามตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

14-15 
 

Local Area Network 6 บรรยายและ
ถามตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
การประเมินผล งานที่ใชในการประเมินผลผูเรียน ผลการเรียนรู สัปดาหท่ีกําหนด สัดสวนของ 

การประเมินผล 
1 ทดสอบ 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.7 
ตลอดภาคเรียน 40% 

2 การสอบกลางภาค 2.1, 2.4, 2.6, 
2.8, 4.3, 4.5, 

หลังสัปดาหที่ 8 30% 

3 การสอบปลายภาค 3.1, 3.3, 3.4, 
5.1, 5.4 

หลังสัปดาหที1่5 30%
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3. เกณฑการกําหนดคาระดับขั้น 
ชวงคะแนน (รอยละ) คาระดับขั้น 

81-100 A 
75-80 B+ 

69-74 B 
61-68 C+ 
53-60 C 
47-52  D+ 
42-46 D 
0-40 F 

 
หมวดที่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู   

1. ตําราและเอกสารหลัก 
   B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, McGrawHill, 2004 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

William Stallings, Data & Computer Communications, Sixth Edition, Prentice-Hall, 2000   
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

Fred Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Addison-Wesley, 1996 
Video on http://www.youtube.com  

 
หมวดที่ 7.  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 

 
7.1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
7.2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

7.3. การปรบัปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
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7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒ ิ

ที่ไมใชอาจารยผูสอน แตอาจารยที่ทวนสอบตองมีความรูในวิชานี้  
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
7.5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุ 1 ป ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3-5 ป หรือ ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 

7.4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนทุกป เพื่อใหนักศกึษามีมมุมองในเรื่องการประยกุตความรูนี้กับ

ปญหาที่มาจากงานวจิัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
 

 
ลงชื่อ:        ไภษัชย  แซจู      

                         ( นาย ไภษัชย  แซจ ู ) 
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
       วันที่    25   เดือน    กรกฎาคม พ.ศ.       2560  
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กฎการเขาชัน้เรียน  
 
1. เวลาเรียนตองไมนอยกวารอยละ 80  

ตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552  ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศกึษา ขอ 17 นสิิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียน ทั้งหมดของรายวชิานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียน
รายวิชาใดนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดขอถอนรายวิชา ใหไดระดับขั้น F ในรายวิชา
นั้น 

 
 2. การแตงกายตองแตงกายนิสิตชุดปกต ิ

ตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนิสิต พ.ศ.2552 
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2552 ขอ 5(1) นิสิตชายแตงกายในเวลาปกติ และขอ 6 (1) นิสิตหญิงแตงกายในเวลาปกต ิ

 
3. เขาชั้นเรียนสายมากกวา 20 นาที ใหถือวา ขาดเรียน  
 
ขอตกลงกอนเรียน  

วิชา 0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
ผูเรียน  วิชา 0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ควรมีความสามารถ ดังนี้ คือ 
1. ตระหนกัในคณุคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   
2. มีความซื่อสัตย สุจริตตอความรับผิดชอบของตนเองและงานที่ไดรับมอบหมาย  
3. มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
4. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
6. ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
7. ไมคัดลอก ทําซ้ําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
8. มีความตั้งใจ ขยันหมัน่ศึกษา ในการศึกษาเลาเรียน  อยางสม่ําเสมอ ตลอดภาคเรียน 
9. มีสัจจะตอตนเองและผูอ่ืนอยางเครงครัดสม่ําเสมอ  
10. เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
11. ปฏิบัติ ตนใหอยูในศีลธรรมทั้งหาอยางเครงครัดสม่ําเสมอ 
หากผูเรียนปฏิบัติไดตามนีแ้ลว ยอมประสบความสําเร็จในการเรียนวิชานี้  

  
 


