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รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

นายสุนทร  ก้องสินธุ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาโดย

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. 2)            

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 33-4105-2010  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 Data Communication and Network Technology

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

3 (2 - 2 - 5) จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษานอกเวลา)

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2561

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต    สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง)
3.2 หมวดวิชา ทักษะวิชาชีพ        กลุ่มทักษะ  วิชาชีพเฉพาะ

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นายสุนทร  ก้องสินธุ          

8.  สถานท่ีเรียน  

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
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 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 3 พฤศภาคม 2561
 ปรับปรุงคร้ังท่ี  3 เม่ือวันท่ี 3พฤษภาคม 2560
 ปรับปรุงคร้ังท่ี  2 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559
 ปรับปรุงคร้ังท่ี  1 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2558



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
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หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

        1. แสดงความรู้เก่ียวกับการติดต่อสื่อสารข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ
 2. ใช้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กและการติดต้ังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้ังด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 3. ประยุกต์ใช้การจัดระบบเครือข่าย การติดต้ังเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ไม่มี
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ 
การสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์มาตรฐานการ สื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและ
วิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ ในเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โพรโตคอล การออกแบบระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการต่าง ๆ ตัวอย่าง และ
ประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

3 36 36 90 4

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ

หมาย
เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  นายสุนทร  ก้องสินธุ          วันจันทร์ 5608 081-890-6386  soonwa4@gmail.com 2



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

 [●] มีนํ $า ใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
และเห็นอกเห็นใจผู้ อื1น

 สอดแทรกความซื1อสตัว์ตอ่ตนเอง และ
สงัคม

 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนกัศกึษา

 [●] มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม

 ให้ความสําคญัในวินยั การตรงตอ่เวลา 
การสง่งานภายในเวลาที1กําหนด

 การขานชื1อ การให้คะแนนการเข้าชั $น
เรียนและการสง่งานตรงเวลา

 [ ] มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขดัแย้งตามลําดบัความสําคญั

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้เทคโนโลยีต่อบคุคล องค์กร และ
สงัคม

 ให้นกัศกึษาปฏิบตัิการจากสถานการณ์
จริง

 ประเมินผลการปฏิบตัิการจาก
สถานการณ์จริง

 [ ] สภุาพ ออ่นน้อมถ่อมตน รู้จกั
กาลเทศะ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 ไมมี่  ไม่มี

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [●] มีความรู้และความเข้าใจเกี1ยวกบั
หลกัการและทฤษฎีที1สําคญัในเนื $อหา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกั
ทางทฤษฎีและการปฏิบตัิ เพื1อให้เกิด
องค์ความรู้

 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
สําหรับการปฏิบตัิประเมินจากผลงาน
และการปฏิบติัการ

 [ ] สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั $งประยกุต์ความรู้ 
ทกัษะ และการใช้เครื1องมือที1เหมาะสม
กบัการแก้ไขปัญหา

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั $ง 
ทดสอบ ควบคมุ บํารุงรักษา ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามข้อกําหนด

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวฒันาการพร้อมพฒันาความรู้ ความ
ชํานาญทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั $งการนําไปประยกุต์

 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกั
ทางทฤษฎีและการปฏิบตัิ เพื1อให้เกิด
องค์ความรู้

 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
สําหรับการปฏิบตัิประเมินจากผลงาน
และการปฏิบติัการ
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [●] มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/
หรือการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ได้จริง

 นกัศกึษาทกุคนศกึษาประสบการณ์ตรง
จากสถานประกอบการ

 ผลการฝึกประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการ

 [○] สามารถบรูณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กบั
ความรู้ในศาสตร์อื1น ๆ ที1เกี1ยวข้อง

 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกั
ทางทฤษฎีและการปฏิบตัิ เพื1อให้เกิด
องค์ความรู้

 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
สําหรับการปฏิบตัิประเมินจากผลงาน
และการปฏิบติัการ

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [ ] คิดด้วยความรอบคอบ อย่างเป็น
ระบบภายใต้จรรยาบรรณที1ดี

 ไมมี่  ไม่มี

 [ ] สามารถสืบค้นรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ และ
ประเมิน เพื1อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

 ให้นกัศกึษาปฏิบตัิการจากสถานการณ์
จริง

 ประเมินผลการปฏิบตัิการจาก
สถานการณ์จริง

 [●] สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะ
อยา่งเหมาะสมในการพฒันานวตักรรม
ต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์

 สง่เสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 
(Problem Based Instruction)

 ประเมินจากการนําเสนอ อภิปราย
รายงานผลการดําเนนิงานและการ
แก้ปัญหา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [●] สามารถสื1อสารทั $งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศกบักลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กําหนดการทํางานกลุม่โดยให้หมนุเวียน
การเป็นผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุม่และ
ผลดักนัเป็นผู้รายงาน

 ประเมินจากรายงานหน้าชั $นเรียนโดย
อาจารย์และนกัศึกษา

 [○] สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั $งในบทบาทของผู้ นํา
 หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมทํางาน

 กําหนดการทํางานกลุม่โดยให้หมนุเวียน
การเป็นผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุม่และ
ผลดักนัเป็นผู้รายงาน

 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้ นํา
และผู้ตามที1ดี

 [ ] สามารถใช้ความรู้เกี1ยวกบัสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นที1
เหมาะสม

 ไมมี่  ไม่มี
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [●] สามารถเป็นผู้ ริเริ1มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั $งสว่นตวัและ
สว่นรวมพร้อมทั $งแสดงจดุยืนอย่าง
พอเหมาะ ทั $งของตนเองและของกลุม่

 ปลกูฝังให้มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที1ที1
ได้รับในงานกลุม่

 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้ นํา
และผู้ตามที1ดี

 [ ] มีความรับผิดชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ทั $งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเนื1อง

 ไมมี่  ไม่มี

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [●] มีทกัษะในการใช้เครื1องมือที1จําเป็น
ที1มีอยู่ในปัจจบุนัต่อการทํางานที1เกี1ยวกบั
คอมพิวเตอร์

 การใช้ศกัยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงานที1ได้รับมอบหมาย

  ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
ผลงาน กรณีศกึษา และตอบข้อซกัถาม
ของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค

 [ ] สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต์
ต่อปัญหาที1เกี1ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถสื1อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
 ทั $งปากเปลา่และการเขียน พร้อมทั $ง
เลือกใช้รูปแบบของสื1อการนําเสนอได้
อยา่งเหมาะสม

 การใช้ศกัยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงานที1ได้รับมอบหมาย

 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
ผลงาน กรณีศกึษา และตอบข้อซกัถาม
ของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค

 [○] สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งเหมาะสม

 การใช้ศกัยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงานที1ได้รับมอบหมาย

 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
ผลงาน

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

 [ ] บริหาร จดัการ ดําเนินการ 
ควบคมุดแูลงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา 
สอนงานในสถานประกอบการให้
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล

 ไมมี่  ไม่มี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

 [●] วางแผนจดัการตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั สขุอนามยั และ
สิ1งแวดล้อม

 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น (Brainstorming)

 ประเมินจากรายงานหน้าชั $นเรียนโดย
อาจารย์และนกัศึกษา

 [○] วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันา ด้าน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 ฝึกนกัศกึษาให้มีกิจนิสยัที1ดีในการ
ปฏิบตัิงาน

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา

 [●] ควบคมุ ติดตั $งทดสอบใช้งาน ด้าน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 ฝึกนกัศกึษาให้มีกิจนิสยัที1ดีในการ
ปฏิบตัิงาน

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา

 [ ] การจดัการบํารุงรักษาด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] ประยกุต์ใช้งาน ด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

 ฝึกนกัศกึษาให้มีกิจนิสยัที1ดีในการ
ปฏิบตัิงาน

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

1 พื้นฐานการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 
-องค์ประกอบ การส่ือสาร
-แบบจําลองของเครือข่าย
-สัญญาณท่ีใช้ในการส่ือสาร

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

2 วิธีการส่งสัญญาณข้อมูล
-การส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิตอล
-การส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอะนาล็อก
-การผสมสัญญาณท่ีใช้ในการส่ือสาร

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

3 ส่ือและอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
- ส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารข้อมูล
- เซอร์กิตสวิตช่ิงและเครือข่ายโทรศัพท์
- อุปกรณ์เทคโนโลยี DSL
- Modem
- Sonet
- อุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อสําหรับแลน

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

4 การตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดของ
ข้อมูล
-ประเภทของความผิดพลาดของข้อมูล
-การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล
-การแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

5 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.Data link Layer
     -Data link control and Protocols
     -Point to Point Access
     -Multiple Access

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

6 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.Data link Layer
     - Technology  LAN
     - Technology  Wireless LAN
     - Backbone
     - Virtual LAN

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

7 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.Data link Layer
    - Cellular Telephone
    - Satellite Network

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

8 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.Data link Layer
    - Virtual Circuit Identifier 
    - Frame Relay

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

9 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.Network Layer
   - การส่งข้อมูลจากโฮสต์ถึงโฮสต์
   - แอดเดรส   - การหาเส้นทาง(Routting)

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

10 สอบกลางภาค    

11 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.Network Layer
-โพรโตคอลในเน็ตเวิร์กเลเยอร์

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

12 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.Network Layer
-ยูนิคาสต์และมัลติคาสต์เราติง

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

13 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.Transport Layer
      - การส่งข้อมูลจากโพรเซสถึงโพรเซส
      - UDP
      - TCP

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

14 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.Application Layer
    - แบบจําลองการทํางานของไคลเอ็นต์-
เซิร์ฟเวอร์
     - DNS

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

15 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.Application Layer
     - SMTP
     - FTP

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

16 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.Application Layer
       - HTTP
       - WWW

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

17 การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย
-การเข้ารหัสข้อมูล
-ระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

18 แนวทางการวางแผนสร้างเครือข่าย
-ความต้องการของผู้ใช้
-ความต้องการของระบบ
-การสํารวจสภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

19 แนวทางการวางแผนสร้างเครือข่าย (ต่อ)
-การพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการ
ส่ือสาร
-การออกแบบเบื้องต้น
-การประเมินการออกแบบ

2 2  บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุนทร  
ก้องสินธุ

20 สอบปลายภาค    

  รวมช่ัวโมงสอน 36 36    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา
บรรวิชาชีพ พฤิกรรม
 ลักษณะนิสัย

1.พิจารณาจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา-
 2.การขานช่ือ การให้
คะแนนการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง

1-19 10%[●] 1 มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเห็น

อกเห็นใจผู้อื่น

[●] 2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

[ ] 3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถ

ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ

[○] 4 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

เทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร และสังคม

[ ] 5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ และ

มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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คอศ.2
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

2 ด้านความรู้ 1.ประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี
 สําหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ
2.สอบปลายภาค 
ด้วยข้อสอบ

1-19
20

10%
20%

[●] 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

[ ] 2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย

ความต้องการทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

[ ] 3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ 

ควบคุม บํารุงรักษา ปรับปรุงและ/หรือประเมิน
ระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามข้อกําหนด

[○] 4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและ

วิวัฒนาการพร้อมพัฒนาความรู้ ความชํานาญทาง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการนําไปประยุกต์

[●] 5 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ

ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้จริง

[○] 6 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

3 ด้านทักษะทางปัญญา (1) ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงานและ
การปฏิบัติของนักศึกษา
(2)นําเสนอผลการ
ทํางาน และ การ
อภิปรายกลุ่ม

16,17 10%[ ] 1 คิดด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นระบบ

ภายใต้จรรยาบรรณที่ดี

[ ] 2 สามารถสืบค้นรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

[○] 3 สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ และประเมิน

 เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

[●] 4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดองค์
ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
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สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

นําเสนอผลการทํางาน
กรณีศึกษา และตอบ
ข้อซักถามของอาจารย์

16 10%[●] 1 สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

[○] 2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วม

ทีมทํางาน

[ ] 3 สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นที่เหมาะสม

[●] 4 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและ

ของกลุ่ม

[ ] 5 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5 ด้านทักษะการวิ
เคราะเชิงตัวเลข

นําเสนอผลการทํางาน
กรณีศึกษา และตอบ
ข้อซักถามของอาจารย์

17 10%[●] 1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่

ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

[ ] 2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหา โดย

ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

[○] 3 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของส่ือการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม

[○] 4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม

6 ด้านทักษะต่อวิชาชีพ (1 )ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงานและ
การปฏิบัติของนักศึกษา
(2) รายงานและ
นําเสนอผลงานหรือ
การทํางาน
(3) นําเสนอช้ินงานท่ี
ศึกษา และ การ
อภิปรายกลุ่ม

8-17
15
18

10%
10%
10%

[ ] 1 บริหาร จัดการ ดําเนินการ ควบคุมดูแลงาน 

ให้คําปรึกษา แนะนํา สอนงานในสถาน
ประกอบการให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล

[●] 2 วางแผนจัดการตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อม

[○] 3 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ด้าน

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

[●] 4 ควบคุม ติดตั้งทดสอบใช้งาน ด้าน

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

[ ] 5 การจัดการบํารุงรักษาด้านเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์

[○]  ุ6 ประยุกต์ใช้งาน ด้านเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้
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หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

1. วาทิต เบญจลกุล. 2555. การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย. 1. กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
2. จักกริช พฤษการ. 2549. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์”. 1. 
กรุงเทพมหานคร. บริษัท สํานักพิมพ์ Top publishing จํากัด. 
3. Behrouz A Forouzan. 1987. Data communications and Networking. Fourth 
Edition. New York. Mc-Graw Hill. 
4. ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล. 2558. ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาค
ปฎิบัติ). 1. กรุงเทพมหานคร. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). 

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

1. W. Stallings. . Data and Computer Communications. Eight Edition. Pearson 
Education. Pearson Education. 
2. โอภาส เอ่ียมสิฎริวงศ์. 2552. เครือข่ายคิมพิวเตอร์และการสื่อสาร. 1. กรุงเทพมหานคร. 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
เชริฟเวอร์
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วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

นักศึกษากรอกแบบสอบถามท่ีทีมผู้สอนสร้างข้ึน เพ่ือการประเมินรายวิชา
นักศึกษากรอกแบบสอบถามท่ีทีมผู้สอนสร้างข้ึน เพ่ือการแบบประเมินผู้สอน
นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะผ่าน E-mailของอาจารย์ประจําวิชา 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

ผลการเรียนของนักศึกษา 
ผลการสอบ
จากทีมผู้สอน ผู้สังเกตการณ์ ทีมนิเทศการสอน
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

3. การปรับปรุงการสอน    

มีการกําหนดวิธีการจากสาขาวิชา
มีการวิจัยในหรือนอกช้ันเรียน
มีการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ โดยการสังเกต  สัมภาษณ์  สอบถาม  และตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา หรืองานท่ีมอบหมาย
การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวิชา
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  
โดยการนําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 มาวางแผนในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน 
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ลงช่ือ............................................................

(     นายสุนทร  ก้องสินธุ     )

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน

วันท่ีส่งรายงาน 3 พฤษภาคม 2561


