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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่  1  ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา   

        214232  การสื่อสารขอมูลและเครือขาย       3(3-0-6) 

Data communications and network  

ศึกษาหลักการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร  สัญญาณการแทนขอมูลการสื่อสารและ

ตัวกลาง สถาปตยกรรมการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

Data communication principles, signal and representation, medium, 

Communication Architecture and model, and computer network. 

 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน  

   วิชาเฉพาะดาน หมวดวิชาบังคับ  

 

3.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา กลุม  P101 นาย ไภษัชย  แซจู  

อาจารยผูสอนรายวิชา    กลุม  P101 นาย ไภษัชย  แซจู  และ อาจารย ดร.ณภัทร แกวภิบาล 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปที่ 2  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

6.  สถานที่เรียน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 

 

7.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

   22  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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หมวดที่  2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา  

เพื่อใหนิสิตเกิดการเรียนรู/มีความสามารถ/สมรรถนะท่ีตองการดานตาง ๆ  

 2.1 เพื่อใหมีความรูในหลักการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร  

 2.2 เพื่อใหเขาใจหลักการสัญญาณการแทนขอมูลการสื่อสารและตัวกลาง 

 2.3 เพื่อใหมีความรูและเขาใจสถาปตยกรรมการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ  

 2.4 เพื่อใหเขาใจในการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

2.  วัตถุประสงคของการปรับปรุงรายวิชา  

วัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี ้ เพื ่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ทันกับสถานการณทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สนองตอตลาดแรงงานดานการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอรและเครือขาย

คอมพิวเตอร และ พัฒนาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการในเรื่องการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร 

2.1 การปรับปรุงจากผลการประเมินที่ผานมา  

 ไมมี  

         2.2  การปรับปรุงอื่น ๆ (เชน วิธีสอน/เพิ่มเนื้อหางานวิจัย/พัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต)  

ปรับปรุงวิธีการสอน มีการสอนบรรยาย ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ปรับปรุงวิธีการประเมินการเรียนรู มอบหมายงาน  
       

หมวดที่  3  ลักษณะการดําเนินการ 

  

1.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/การ

ฝกงานภาคสนาม 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง ตามความตองการของ

ผูเรียนเฉพาะราย 

0 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 คําชี้แจงภาคการศึกษาคิดเปนไมนอยกวา 15 สัปดาห 

2.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห และชองทางในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห เขา

พบไดตามเวลา  Office hours ที่หองพัก อาคารวิทยาศาสตร 1  มหาวิทยาลัย ทักษิณ พัทลุง หรือ email : 

paisat@tsu.ac.th   
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

 

1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ   

วิชา 0214232 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะปญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ 5.ทักษะวิเคราะห 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

0214232                              
 
 

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 ตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม 1. อาจารยผูสอนกลาวสอดแทรก

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ

และซื่อสัตยสุจริตในรายวิชาที่สอน  

2. ปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย 

โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา

ตลอดจนการแตงกายที่เปนไป ตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อให

เปนการกําหนดวัฒนธรรมของ

องคกร  

 

 1.  ตรวจสอบการเคารพ

กฎระเบียบของการเขาชั้นเรียน เชน 

การเขาชั้นเรียน ตรงเวลา  

2.  ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบ

และขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
 

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามใน

การทํางานเปนทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง 

ๆ ขององคกรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจาก

การใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และ

สังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. ดานความรู 

 2.1 มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับ

หลักการและทฤษฎีทีส่ําคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 บรรยายโดยใชปญหานําและตาม

ดวยการแกปญหา อภิปรายโตตอบ

ระหวางผูสอนกับผูเรียน การ

ทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  

และการวิเคราะหกรณีศึกษา  

1. ฟงบรรยาย สัปดาหละ 3 คาบ 

2. ศึกษาจากเอกสารและ

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใน

ดานตาง ๆ ดวยการสอบทวนความรู

ตลอดระหวางภาคเรียน และ

หลังจากจบภาคการศึกษาดังนี้ คือ 

1. สอบกลางภาค  

2. ปลายภาคเรียน  

 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา และ

อธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใช

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา 

บํารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ

คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรเพื่อ

การนําไปประยุกต 

ปฏิบัติการกรณีศึกษา 

3. ศึกษากรณีตัวอยาง  ดวยตนเอง 
3. ทดสอบระหวางภาคเรียน  

4. การบาน 

5. งานที่ไดรับมอบหมาย 

 

 2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู 

ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยาง

ตอเนื่อง 

 2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/

หรือการประยุกตซอฟตแวรและฮารดแวร

ที่ใชงานไดจริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรูใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกบัความรู

ในศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่วของ 

3. ดานทักษะทางปญญา 

 3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 
 1.ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

2. กรณีศึกษาทางการประยุกต

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

1. สอบทวนความรูตลอดระหวาง

ภาคเรียน และหลังจากจบภาค

การศึกษา 

2. การบานและงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

 3.2 สามารถสืบคน ตคีวาม และ

ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห 

และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะ

กับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได

อยางเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคน

หลากหลายโดยใชภาษาไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 1. ใชการสอนที่มีการมอบหมายให

นักศึกษาแกปญหาที่กําหนดโดยใช

ความรูในวิชานี้และนําเสนอผลการ

แกปญหาในรูปของตนเอง 

 

 1.สอบทวนความรูตลอดระหวาง

ภาคเรียน และหลังจากจบภาค

การศึกษา 

2. การบานและงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

 4.2 สามารถใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกแกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาท

ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ทํางาน 

 4.3 สามารถใชความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของ

ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุม 

 4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นใน

การแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ

เรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปน

ที่มีอยูในปจจุบันในการทํางานที่เกีย่วกับ

คอมพิวเตอร 

 1. ฝกแกปญหา โดยใชสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตรหรือสถิติ และ

นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 
 

(1) ประเมินจากการแกปญหา โดย

ใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ

สถิติ และนําเสนอการแกปญหาที่

เหมาะสม  

(2) สอบทวนความรูตลอดระหวาง

ภาคเรียน และหลังจากจบภาค

การศึกษา 
 

 5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไข

ปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร

หรือการแสดงสถิตปิระยุกตตอปญหา 

ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

 5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งการพูดและการเขียน เลือกใชรปูแบบ

ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

 5.4 สามารถใชสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 

ตารางการถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสูรายวิชา 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214232 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย           
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีสอน/การประเมิน 

 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐาน

ทางวิทยาการคอมพิวเตอรได 

สามารถอธิบายหลักการสื่อสาร

ขอมูลทางคอมพิวเตอร สถาปตย 

กรรมการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ 

หลักการสัญญาณการแทนขอมูลการ

สื่อสารและตัวกลางการสื่อสาร

ขอมูลบนระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

วิธีสอน 

บรรยายโดยใชปญหานําและตาม

ดวยการแกปญหา อภิปรายโตตอบ

ระหวางผูสอนกับผูเรียน การทํางาน

กลุม การนําเสนอรายงาน  และการ

วิเคราะหกรณีศึกษา  

1. ฟงบรรยาย สัปดาหละ 3 คาบ 

2. ศึกษาจากเอกสาร 

3. ปฏิบัติการกรณีศึกษา 

4. ศึกษากรณีตัวอยาง  ดวยตนเอง 

การประเมิน 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

ทดสอบระหวางภาคเรียน 

การบานและงานที่ไดรับมอบหมาย 
 2. สามารถวิเคราะห และ

แกปญหาโดยใชวิธีการทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรไดอยาง

ถูกตอง 

สามารถคิดวิเคราะห  หลักการ

สื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร แบบ

ตางๆ รวมถึงการสื่อสารขอมูลบน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

วิธีสอน 

บรรยายโดยใชปญหานําและตาม

ดวยการแกปญหา อภิปรายโตตอบ

ระหวางผูสอนกับผูเรียน การทํางาน

กลุม การนําเสนอรายงาน  และการ

วิเคราะหกรณีศึกษา  

1. ฟงบรรยาย สัปดาหละ 3 คาบ 

2. ศึกษาจากเอกสาร 

3. ปฏิบัติการกรณีศึกษา 

4. ศึกษากรณีตัวอยาง  ดวยตนเอง 

การประเมิน 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

ทดสอบระหวางภาคเรียน 

การบานและงานที่ไดรับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีสอน/การประเมิน 

 3. สามารถใชทักษะ เทคนิค

ปจจุบัน และเครื่อง มือที่จําเปน

ในการแกปญหาทาง

คอมพิวเตอร 

สามารถใชทักษะและเทคนิคตางๆ 

ของการสื่อสารขอมูลบนระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

วิธีสอน 

บรรยายโดยใชปญหานําและตาม

ดวยการแกปญหา อภิปรายโตตอบ

ระหวางผูสอนกับผูเรียน การทํางาน

กลุม การนําเสนอรายงาน  และการ

วิเคราะหกรณีศึกษา  

1. ฟงบรรยาย สัปดาหละ 3 คาบ 

2. ศึกษาจากเอกสาร 

3. ปฏิบัติการกรณีศึกษา 

4. ศึกษากรณีตัวอยาง  ดวยตนเอง 

การประเมิน 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

ทดสอบระหวางภาคเรียน 

การบานและงานที่ไดรับมอบหมาย 
 4. สามารถออกแบบระบบ

คอมพิวเตอรและระบบ

สารสนเทศท่ีถูกตองตามความ

ตองการ 

 

สามารถใชความรูตางๆ ของการ

สื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ในการออกแบบระบบ

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย ได 

วิธีสอน  

ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง  

การประเมิน 

การบานและงานที่ไดรับมอบหมาย  

นําเสนอผลการศึกษา 
 5. สามารถพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร และระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

อยางสรางสรรค จากการ

ประยุกตเครื่องมือและ

เทคโนโลยีสมัยใหม 

สามารถใชความรูตางๆในการ

พัฒนาระบบการสื่อสารขอมูลบน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

สมัยใหมประยุกตเขากับระบบ

สารสนเทศ  

วิธีสอน  

ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง/นําเสนอผล

การศึกษา 

การประเมิน 

ทดสอบระหวางภาคเรียน 

การบานและงานที่ไดรับมอบหมาย  

นําเสนอผลการศึกษา 
 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ 

และวิชาชีพ ไมคัดลอกงานผูอื่น 

ผูเรียนมีความตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

วิธีสอน  

กลาวสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs วิธีสอน/การประเมิน 

และมีการอางอิงแหลง ที่มา ซื่อสัตยสุจริต อยางเครงครัด เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  

การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมและความประพฤติ  
 7. สามารถทํางานเปนทีมและ

เปนเครือขาย มีความรับผิดชอบ 

ในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง

และรวมกันทํางานเปนกลุมไดใน

งานที่มอบหมาย 

วิธีสอน  

ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง  

การประเมิน 

นําเสนอผลการศึกษา 
 8. มีความใฝรู สามารถศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปรับตัวเขา

กับแนวโนมเทคโนโลยีในยุค

ดิจิทัล 

ทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง วิธีสอน  

ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง  

การประเมิน 

นําเสนอผลการศึกษา 
 9. สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือ

ภาษา อังกฤษ ในรูปแบบการพูด

และการเขียน และสามารถ

ถายทอดความรูดวยวิธีการและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มีความสามารถในการศึกษาคนควา

ดวยตนเองและนําเสนอตามที่ 

ผูเรียนไดรับมอบหมาย 

วิธีสอน  

ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง  

การประเมิน 

นําเสนอผลการศึกษา 
 10. สามารถประยุกตวิธีการทาง

คณิตศาสตร ในการแกปญหา

ทางดานการคํานวณ 

มีการประยุกตใชวิธีการทาง

คณิตศาสตรในการคํานวณสําหรับ

การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร 

วิธีสอน  

ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

การประเมิน 

นําเสนอผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

1-2 Data Communications and 

Networks  

6 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจู 

3 

 

Data Communications 

Architecture 

OSI Model and Internet Model 

3 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจู 

4-7 Physical layer 

-Medium and Impairment 

-Digital –to-digital Encoding  

-Analog to digital Encoding 

-Multiplexing and Switching 

12 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจู 

8-10 Link layer  

- Error Checking and Correction 

- Flow Control 

- Error Control 

9 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

อาจารย ดร.ณภัทร 

แกวภิบาล 

11 Internet layer 3 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

อาจารย ดร.ณภัทร 

แกวภิบาล 

 

12 Transport layer   3 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

อาจารย ดร.ณภัทร 

แกวภิบาล 

13 Application layer 3 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

อาจารย ดร.ณภัทร 

แกวภิบาล 

14 Computer network  

 

3 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

อาจารย ดร.ณภัทร 

แกวภิบาล 

15 Local Area Network 3 - บรรยายและถาม

ตอบปญหา  

อาจารย ดร.ณภัทร 

แกวภิบาล 

17 
สอบปลายภาค 

18 

รวม 45   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ลําดับ ผลการเรียนรู CLOs 
วิธีการประเมิน/ 

ลักษณะการประเมิน 
สัปดาหที่ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 ตามหมวดที่ 4 

ขอ 4.1-4.5 

ขอ 1, 2, 3 สอบกลางภาค  

 

หลังสัปดาหที่ 7 30% 

2 ตามหมวดที่ 4 

ขอ 4.1-4.5 

ขอ 1, 2, 3 สอบปลายภาค 

 

หลังสัปดาหที่ 15 30% 

3. ตามหมวดที่ 4 

ขอ 4.1-4.5 

ขอ 1, 2, 3, 5 ทดสอบยอย 

 

ตลอดภาคเรียน 20% 

4 ตามหมวดที่ 4 

ขอ 4.1-4.5 

ขอ 1-10 การบาน และ 

งานที่ไดรับมอบหมาย  

ตลอดภาคเรียน 20% 

รวม 100 % 

เกณฑการประเมินผลการเรียน 

80.00 – 100.00      ไดเกรด  A   

74.00 – 79.99           ไดเกรด  B+    

68.00 – 73.99           ไดเกรด  B         

61.00 – 67.99           ไดเกรด  C+ 

53.00 – 60.99           ไดเกรด  C         

57.00 – 52.99           ไดเกรด  D+ 

41.00 – 46.99           ไดเกรด  D        

                                              0.00 – 40.99           ไดเกรด  F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตํารา เอกสารหลัก และขอมูลสําคัญ 

 B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, McGrawHill, 2004 

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

2.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 Fred Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Addison-

Wesley, 1996 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดใหมีการประเมิน

การสอนของอาจารยผูสอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธของนิสิตในรายวิชา 

    การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่

ไมใชอาจารยผูสอน แตอาจารยที่ทวนสอบตองมีความรูในวิชานี้  

     มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วธิีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุก 1 ป ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  

ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ป หรือ ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนทุกป เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 

 
ลงชื่อ:     ไภษัชย  แซจู  

               ( นาย ไภษัชย  แซจู  ) 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันที่    22   เดือน มถิุนายน   พ.ศ.    2563  


