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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาทีเ่รียนพร้อมกัน  
และคำอธิบายรายวิชา 

0214381  หวัข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (การออกแบบเครือข่าย) 3(3-0-6) 
Special Topics in Computer Science I (Network Design) 
บุรพวิชา : - 
โครงสร้างของระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ความต้องการในการออกแบบเครือข่าย 

สถาปัตยกรรมโครงข่าย การวางแผนและออกแบบระบบเครือข่าย การออกแบบการจัดสรรที่อยู่
ไอพี การเลือกใช้โปรโตคอลสำหรับการเลือกเส้นทาง การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายกับการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ฝึกปฏิบัติ 

Prerequisite : - 
Network structure; requirements analysis of network design; network 

planning and designing; network architecture; IP address allocation; routing 
protocols selection; network application with cloud computing; practice 

 
2.  หลักสูตรและประเภทวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  ศึกษาทั่วไป 
  วิชาเฉพาะ 
  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
  วิชาเอก 
  วิชาเอกบังคับ 
  วิชาเอกเลือก 
  วิชาโท 
  วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 
 

3.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ ดร.ณภัทร  แก้วภิบาล 
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4.  ภาคการศกึษา/ ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 / ช้ันปีที่ 3 

5.  สถานทีเ่รยีน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

6.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
30 ตุลาคม 2562 
 

หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการต่าง ๆ 
1.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการวิเคราะห์ความต้องการในการ

ออกแบบระบบเครือข่าย 
1.2 เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบเครือข่าย รวมทั้งการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่าง

เหมาะสม 
1.3 เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการออกแบบ

ระบบเครือข่าย 
1.4 เพ่ือให้นิสิตเข้าใจหลักการจัดสรรที่อยู่ไอพี และโปรโตคอลสำหรับการเลือกเส้นทาง 
1.5 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีเครือข่ายในปัจจุบันและการนำไปประยุกต์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
พัฒนารายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์

ความต้องการในการออกแบบเครือข่าย เทคโนโลยีการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย มีความสามารถในการวิเคราะห์
ความต้องการและออกแบบระบบเครือข่าย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
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หมวดท่ี  3  ลักษณะการดำเนินการ 
 

1.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

- - 
90 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
 
2.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ และช่องทางในการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 

 

หมวดท่ี  4  การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนิสิต 
 

1.  แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
                             

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคณุธรรม 

จริยธรรม 
มอบหมายงาน 
การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา 
การทำงานในช้ันเรียน 

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
การตรงเวลาในการเข้าช้ันเรียน
และส่งงานตรงเวลาตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและ
ผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู ้
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

บรรยาย วิเคราะห์ความต้องการ
ในการออกแบบระบบเครือข่าย
ตามกรณีศึกษา ทำแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ฝึก
ปฏิบัติใช้เครื่องมือ พร้อม
คำแนะนำในการสืบค้น 

สอบย่อย สอบกลางปลาคและ
ปลายภาค รายงานและการ
นำเสนองาน 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์
ความรู้ ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห ์
ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา 
และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อกำหนด 

 2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนา

ความรู้ ความชำนาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้
งานได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณการความรู้
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดอย่างมี

วิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 

ให้กรณีศึกษามาวางแผน 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
เครือข่าย พร้อมทั้งการสืบค้น
และเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่มี
อยู่ในปัจจุบันอย่าง 

ประเมินจากการนำเสนองานใน
ช้ันเรียน และการปฏิบัติ 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้
ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหา และความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 



- 6 - มคอ.3 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มอบหมายกรณีศึกษาให้
ออกแบบระบบเครือข่ายเป็น
กลุ่ม ทำงานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินจากความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนในกลุ่ม การ
นำเสนอและอภิปรายหน้าช้ัน
เรียน 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ในด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์มาช้ีนำ
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระทำของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ

ที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทำงานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.2 สามารถแนะนำประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เก่ียวขอ้งอย่าง
สร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังการพูดและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนำเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารกันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
2.  แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs 

ELOs ของหลกัสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214381 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 

          

 
ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของหลักสูตร CLOs 

 1. สามารอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 

นิสิตสามารถอธิบายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการในการ
ออกแบบระบบเคร ือข ่าย สถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่าย การจัดสรรที ่อยู ่ไอพี การจัดการระบบ
เคร ือข ่าย การวางแผนและการออกแบบระบบ
เครือข่าย 

 2. สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

นิสิตสามารถวิเคราะห์ความต้องการในการออกแบบ
ระบบเครือข่าย เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายให้เหมาะสม
กับขนาดของเครือข่ายและการใช้งาน 

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปัจจุบัน และ 
เครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหาทาง 

นิสิตสามารถใช้องค์ความรู้พื้นฐานด้านเครือข่าย และ
เทคโนโลยีเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อออกแบบ
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ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายได้

อย่างถูกต้อง 
 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

และระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องตามความ 
ต้องการ 

นิสิตสามารถออกแบบระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับ
ความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน 

 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ 
ระบบสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพอย่าง 
สร้างสรรค์ จากการประยุกต์เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม ่

นิสิตสามารถออกแบบระบบเครือข่าย และตั ้งค่า
อุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง 

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และวิชาชีพ 
ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน และมีการอ้างอิงแหล่ง 
ที่มา 

นิสิตสามารถค้นคว้าเทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ด้วย
ตนเอง  และสามารถเข ียนรายงานและอ ้างอิง
แหล่งที่มาได้อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 7. สามารถทำงานเป็นทีมและเป็น 
เครือข่าย มีความรับผิดชอบ ในการ 
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

นิสิตสามารถวิเคราะห์ความต้องการในการออกแบบ
ระบบเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายโดยการทำงานเป็น
ทีม แบ่งหน้าที ่ความรับผิดชอบ และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วย 
ตนเอง ปรับตัวเข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยี 
ในยุคดิจิทัล 

นิสิตสามารถค้นคว้าเทคโนโลยีเครือข่าย อุปกรณ์
เครือข่ายสมัยใหม่ด้วยตนเอง 

 9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ในรูปแบบการพูดและการเขียน 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

นิสิตสามารถนำเสนองานทั้งในรูปแบบการเขียน และ
การบรรยายโดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน และเข้าใจ
ง่าย 

 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางด้านการ
คำนวณ 
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หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จำนวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมท้ังอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา สามารถ
แยกช่ัวโมงบรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติออกเป็น 2 ตาราง 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
1 ช้ีแจงประมวลรายวิชา 

- ความรู้เบ้ืองต้นของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ความต้องการในการออกแบบ
ระบบเครือข่าย 

- รูปแบบการเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ 

- สถาปัตยกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

- อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย 
- ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

3  - แนะนำรายวิชา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือหรือตำราที่ใช้
ประกอบการสอน 

- ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
- บรรยายโดยใช้ 

PowerPoint 
- แนะนำอุปกรณ์ที่

เก่ียวข้องในระบบ
เครือข่าย 

- ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่ง
พ้ืนฐานใน Ubuntu 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 

2 สถาปัตยกรรมในการสื่อสารข้อมูล 
- OSI model 
- TCP/IP model 
- IP Address 
- Protocols ที่เก่ียวข้อง 
- Peer-to-Peer 
- Client-Server architecture 
- Distributed computing 

3  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

- วิเคราะห์และอภิปราย
ความแตกต่างของ OSI 
model และ TCP/IP 
model 

- ศึกษาค้นคว้า
สถาปัตยกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 

3-4 Network Planning and Design 
- การวางแผนการออกแบบ

เครือข่าย 

6  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
- ขั้นตอนการวิเคราะห์ความ

ต้องการในการออกแบบ
เครือข่าย 

- ขั้นตอนในการออกแบบ 
- การออกแบบเครือข่ายขนาดเล็ก

และขนาดกลาง 
- การประเมินอุปกรณ์และผู้

ให้บริการ 
- การจัดวางระบบเครือข่าย 
- การตรวจสอบการออกแบบ 

- วิเคราะห์และอภิปราย
การวางแผนและ
ออกแบบระบบ
เครือข่ายจาก
กรณีศึกษา 

5-6 IP Address and subnetting 
- IPv4 
- Next Generation IP address 

(IPv6) 
- Subnet Network พ้ืนฐาน 
- การสร้าง Subnet และการ

คำนวณหา Subnet 
- การประยุกต์ใช้ Subnet ในการ

ออกแบบระบบเครือข่าย 

6  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

- ออกแบบและนำเสนอ
ระบบเครือข่ายจาก
กรณีศึกษา 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 

7 Routing concept 
- พ้ืนฐานในการเลือกเส้นทาง 
- โปรโตคอลท่ีใช้สำหรับเลือก

เส้นทาง 
- การทำ Static routing 
- การทำ Dynamic routing 
- การประยุกต์ใช้ Routing 

strategies ในการออกแบบ
ระบบเครือข่าย 

3  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

- ศึกษาค้นคว้าและ
อภิปรายความแตกต่าง
ของ Static และ 
Dynamic routing 

- ฝึกการสร้าง Static 
และ Dynamic 
routing 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 

8 การให้บริการบนเครือข่าย 
- พ้ืนฐานการทำงานของ Server 

3  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
- การทำงานของ DNS server 
- การทำงานของ DHCP server 

- ศึกษาค้นคว้าการ
ทำงานของ DNS และ 
DHCP server 

- การติดต้ัง Web server 
บน Ubuntu 

9-10 การจัดการเครือข่ายด้วย VLAN 
- VLAN พ้ืนฐาน 
- องค์ประกอบของ VLAN 
- การประยุกต์ใช้ VLAN กับระบบ

เครือข่าย 
- การประยุกต์ใช้ Router 

เช่ือมโยงระหว่าง VLAN 

6  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

- ใบงานการออกแบบ
การเช่ือมโยงระหว่าง 
Router กับ Virtual 
LAN 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 

11 Ethernet and Wireless networks 
- Ethernet networks 
- Wireless networks 
- Cellular networks 
- Satellite networks 

3  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

- ค้นคว้าเทคโนโลยีการ
เช่ือมต่อในปัจจุบัน 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 

12 การให้บริการบน Cloud 
- ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ Cloud 
- ประเภทการให้บริการบน 

Cloud 
- การนำ Cloud ไปประยุกต์ใช้

งาน 

3  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

- ศึกษาค้นคว้าผู้ให้
บริการ Cloud และ
การประยุกต์ใช้งาน 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 

13 WAN และ SD-WAN 
- ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ WAN 
- MPLS 
- เทคโนโลยี SD-WAN 

3  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

- อภิปรายการนำ WAN 
และ SD-WAN ไป
ประยุกต์ใช้งาน 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 

14-15 ระบบเครือข่ายสำหรับ IoT 
- LPWAN 

6  - บรรยายโดยใช้ 
PowerPoint 

อ. ดร.ณภัทร 
แก้วภิบาล 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
- LoRa-WAN 
- ZigBee 
- 6LowPAN 
- NB-IoT 

- นำเสนอการประยุกต์ใช้
ระบบเครือข่ายสำหรับ 
IoT 

รวม 45   
หมายเหตุ :  
สัปดาห์สอบกลางภาคและสอบปลายภาคเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ลำดับ ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน/ 

ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 สอบกลางภาค ปฏิทินการศึกษา 35% 
2 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 สอบปลายภาค ปฏิทินการศึกษา 35% 
3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 ทดสอบย่อย 5, 12, 15 10% 
4 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 

2.4, 4.1, 4.4, 4.6 
งานในช้ันเรียนและการบ้าน ตลอดภาค

การศึกษา 
20% 

รวม 100 % 
 
3.  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู ้

นิสิตจะต้องเขา้เรียน 80% ของเวลาท้ังหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค 
รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่ืน ๆ ของการเรยีนการสอน 

      

 ช่วงคะแนน เกรดที่ได้ ช่วงคะแนน เกรดที่ได้  
 80-100 A 53-60.99 C  
 74-79.99 B+ 47-52.99 D+  
 68-73.99 B 41-46.99 D  
 61-67.99 C+ 0-40.99 F  
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หมวดท่ี  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตำรา เอกสารหลัก และข้อมูลสำคญั 
- Manl Subramanian; Tlmothy A. Gonsalves; N. Usha Rani. (2010). Network Management: 

Principles and Practice, Pearson. 
- Bobbi Sandberg. (2015). Networking: The Complete Reference, 3rd edition, McGraw- Hill 

Education. 
- William Stallings. (2014). Data and Computer Communications, 10th edition, Pearson. 
- William Stallings. (2009). Business Data Communications, 6th edition, Pearson. 
- James D. McCabe. (2007). Network Analysis, Architecture, and Design, 3rd edition, 

Elsevier. 
 

2.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
- 
 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนสิิต 
แบบประเมินรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้มีการประเมินการ

สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทำรายงาน

ผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ทุกภาคการศึกษา 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาโดย

ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา 
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5.  การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชามาวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนโดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 
 

……………………………………………. 
 (อาจารย์ ดร.ณภัทร  แก้วภิบาล) 
 ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 30 ตุลาคม 2562 


