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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

 

หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1.1  รหสัและช่ือรายวิชา 

SP323 การประมวลผลเครอืขา่ย (Net-centric Computing) 

1.2  จาํนวนหน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (Number of Credits)             3 

บรรยาย/คาบ/สปัดาห ์(Lecture/period/week)  2 

ปฏบิตักิาร/คาบ/สปัดาห ์(Lab/period/week)   2 

1.3  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

        1.3.1  หลกัสตูร 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

วชิาวชิาพืน้ฐานเฉพาะดา้น กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ 

1.4  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

อาจารยอ์ภกิูล โทวระ        (บรรยาย, ปฏบิตั)ิ 

อาจารยอ์ภพิล คุณาภบิาล  (ปฏบิตั)ิ 

1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 ชัน้ปีที ่3 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ไมม่ ี

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  

ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 

บรรยาย : หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์2 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอาคาร 1 ชัน้ 2 

ปฏบิตักิาร : หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์2 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอาคาร 1 ชัน้ 2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ดนิแดง  กรงุเทพฯ 

1.9 วนัท่ีจดัทาํประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ 

 8 สงิหาคม 2559 
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หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ใจและสามารถอธบิายถงึความหมายของระบบเทคโนโลยกีารสื่อสารและเครอืขา่ย

ในรปูแบบต่างๆได ้

2. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ใจการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารและเครอืขา่ยในยคุปัจจุบนั 

3. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถอธบิายถงึความหมายของเทคโนโลยต่ีางๆ ขา้งตน้ได ้

4. เพือ่ใหน้กัศกึษามทีกัษะในการตดิตัง้และพฒันาระบบการจดัการเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ด ้

5. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถนําระบบองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชง้านภายในองคก์รต่างๆได ้

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

- 

 

หมวดท่ี 3.  ส่วนประกอบของรายวิชา 

3.1 คาํอธิบายรายวิชา 

ระบบและเทคโนโลยกีารสื่อสารและเครอืข่าย ซึ่งรวมมาตรฐาน OSI และ TCP/IP การประมวลแบบผู้ให้

บรกิารและผู้รบับรกิาร การจดัการเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลในการสื่อสารแบบไร้สายและแบบ

เคลือ่นที ่การพฒันาระบบสือ่สารและเครอืขา่ยดว้ยเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 

3.2 จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 

30 คาบ/ภาค

การศกึษา 

สอนเสริม 

ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  

30 คาบ/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 

2 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุม่ตามความตอ้งการ 

 

หมวดท่ี 4.  การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

• มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

• มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และลาํดบั

ความสาํคญั 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

• มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกีาํหนดการสง่งานทีแ่น่นอน  

• มกีารกาํหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เชน่ การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 

• สอนไมใ่หทุ้จรติในการสอบ ไมค่ดัลอกผลงานผูอ้ื่น มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการผลติผลงานของ

ตวัเอง 
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(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

• พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 

• ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

• ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

• มอบหมายงานกลุม่มานําเสนอในหอ้งเรยีน 

4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

• มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่าํคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา 

• สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจ และอธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้

ทกัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

• สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิตัง้ ปรบัปรุงคอมพวิเตอรใ์หต้รงตามขอ้กาํหนด 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู ้

• การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  โดยการบรรยาย การเรยีนโดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based 

Learning) การฝึกปฏบิตั ิ (Practice) อภปิราย การทาํงานกลุม่ การนําเสนอผลงาน การวเิคราะห์

กรณศีกึษา พรอ้มนําเสนอและชีถ้งึปัญหาพรอ้มวธิกีารแกไ้ข และการเรยีนรู้ผ่านเครอืข่าย

อนิเตอร์เน็ต 

• การมอบหมายโครงงาน โดยประยกุตก์ารสอนแบบ Problem-based learning และ Student 

Center ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

• การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 

• ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี

• วเิคราะหก์รณศีกึษา 

• โครงงานเมือ่จบภาคการศกึษา 

• การวดัผล 

 คะแนนเกบ็    30 % 

  - โครงงานกลุม่    10 % 

                      - ภาคปฏบิตั ิ(Lab)   20 % 

 คะแนนสอบกลางภาค   30 % 

 คะแนนสอบปลายภาค   40 % 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       

(1) ทกัษะทางปัญญา 

• คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
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(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

• การมอบหมายใหน้กัศกึษาทาํโครงงานและนําเสนอผล 

• อภปิรายกลุม่ 

• วเิคราะหแ์ละออกแบบโครงงาน 

• การสะทอ้นแนวคดิจากความประพฤต ิ

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

เน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหปั์ญหา แสดงแนวคดิในการสอบกลางภาคและปลายภาค รวมถงึให้

นกัศกึษาแสดงความคดิ อภปิรายในหอ้งเรยีน และนําเสนอโครงงาน 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

• สามารถสือ่สารกบักลุม่คนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุม่ทัง้

ในบทบาทของผูนํ้า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีทาํงาน 

• มคีวามรบัผดิชอบในการกระทาํของตนเองและรบัผดิชอบงานกลุม่ 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

• จดักจิกรรมกลุม่ในการวเิคราะหแ์ละออกแบบโครงงาน 

• มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล 

• การนําเสนอรายงานและโครงงาน 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

• รายงานทีนํ่าเสนอ พฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่าํเป็นทีม่อียูใ่นปัจจุบนัต่อการทาํงานทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์และสือ่การสอน e-learning 

• นําเสนอโครงงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การนําเสนอโครงงานดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
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หมวดท่ี  5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จาํนวน 

ชัว่โมง 
ผูส้อน 

1 Course outline, Net-centric technology, 

Computer network overview 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Introduction to network simulator, 

Installing and using Boson NetSim 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

2 Standards organization, Networking 

models 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Introduction to Cisco devices, Basic 

router configurations, Basic show 

commands, Saving router configurations 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

3 Duplex communications, Carrier Sense 

Multiple Access (CSMA), Transmission 

technologies 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Configuring router name and security, 

Configuring banner messages, Saving 

and loading device configurations and 

pasting real router configurations using 

built-in network simulator tools 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim  อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

4 Network topologies, Geographic scale, 

Networking devices 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Configuring router interfaces, Assigning 

IP addresses and clock rate, Ping and 

Telnet 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim  อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

5 Ethernet technology, Virtual Local Area 

Network (VLAN), Collision and 

broadcast domains 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Cisco Discovery Protocol (CDP), 

Creating a host table 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

6 Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP), IP addressing and 

subnetting 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Basic switch configurations, Basic 

switch commands 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 
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7 Subnetting in your head, Variable-

Length Subnet Masking (VLSM) 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Virtual Local Area Network (VLAN), 

Enhancing switch security 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

8 สอบกลางภาค 

9 Static and dynamic routing, Routing 

protocols 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Address Resolution Protocol (ARP), 

Backup using TFTP 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

10 Distance-vector routing protocol, 

Routing Information Protocol (RIP) 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Static Routes ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

11 Link-state routing protocol, Open 

Shortest Path First (OSPF) 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Routing Information Protocol (RIP) ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

12 Congestion control, Quality of Service 

(QoS) 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

RIPv2, Testing connectivity with 

Traceroute 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

13 Network Threats, Network Security บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Open Shortest Path First (OSPF) ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

14 Special Topics: Cloud computing, Cloud 

applications, Data center 

บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Enhanced Interior Gateway Routing 

Protocol (EIGRP) 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

15 Project presentation I  บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Standard Access Control List (ACL), 

Extended ACL 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim  อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

16 Project presentation II บรรยาย / PowerPoint 2 อ.อภกิลู 

Encapsulation on Wide Area Network 

(WAN), Point-to-point Protocol (PPP)  

with Challenge-Handshake 

Authentication Protocol (CHAP) 

ปฏบิตั ิ/ Boson NetSim 2 อ.อภกิลู 

อ.อภพิล 

17 สอบปลายภาค 
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5.2 แผนการประเมินผล 

การ 

ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียน

รายงาน โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์

กาํหนด 

สดัส่วนของ 

การประเมินผลปลาย

ภาค 

1 ความรูแ้ละทกัษะ (Knowledge and Skills) 

- สอบกลางภาค (Midterm Examination) 

- สอบปลายภาค (Final Examination) 
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17 

 

รอ้ยละ 30 

รอ้ยละ 40 

2 การทาํงานหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน 

(Assignments/Teaching-Learning Activities) 

- โครงงานกลุม่ (Projects) 

- ภาคปฏบิตั ิ(Lab) 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

 

 

รอ้ยละ 10 

รอ้ยละ 20 

 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั  

(Student – Centered Approach) 

   การบรรยาย (Lecture)    การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 

   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 

   การอภปิราย (Discussion)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 

   การสมัมนา (Seminar)    การเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 

   กรณีศกึษา (Case Study)    อื่นๆ (Others) (Please specify) ……… 

 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 

   รปูภาพ (Pictures)    สือ่นําเสนอในรปูแบบ PowerPoint 

   ของจรงิ (Authentic Material)    สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เชน่ Option Finder, VCD, DVD, e-

book ฯลฯ 

   อื่นๆ Others (Please specify) ……… 

 กิจกรรมสาํหรบันักศึกษา (Student Activities) 

   การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 

   การระดมสมอง (Brainstorming)    สถานการณ์จาํลอง (Simulation) 

   การนําเสนอ (Presentation)    การสาํรวจขอ้มลู (Survey) 

   การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)    การฝึกภาคสนาม (Field Work) 

   การทดลอง (Experiment)    การศกึษาดงูาน (Field Trip) 

   อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify)…ฝึกพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ย Java 
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หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 

6.1 ตาํราท่ีกาํหนด 

- Behrouz A. Forouzan. Data Communications and Networking. McGraw-Hill, 2011 

- Elahi, Ata. Network communication Technology. Delmar Thomson Learning, 2001  

- Patrick J. Conlan. Cisco Network Professional's Advanced Internetworking Guide. Wiley, 2009 

6.2 หนังสือท่ีแนะนําและเอกสารอ้างอิง 

ภาษาองักฤษ (In English) : 

- Allan Reid, Jim Lorenz, Cheryl A. Schmidt. Introducing Routing and Switching in the Enterprise. 

CCNA Discovery Learning Guide. Cisco Press, 2008 

- Rick Graziani, Allan Johnson. Routing Protocols and Concepts. CCNA Exploration Companion 

Guide. Cisco Press, 2011 

- Mark Dye, Rick McDonald, Antoon Rufi. Network Fundamentals. CCNA Exploration Companion 

Guide. Cisco Press, 2007 

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

อา้งองิจากอนิเตอรเ์น็ตซึง่แลว้แต่เน้ือหาและความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 

หมวดท่ี 7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้ักศกึษาทุกคนทําการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านทางออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และเสนอแนะเพื่อการ

ปรบัปรงุรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 

จากการทาํโครงงานและสอบถาม 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

หากพบปัญหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะนําปัญหาดงักล่าวเขา้ในทีป่ระชุมสาขาฯ เพื่อประชุมหารอืปัญหาการ

เรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ู้สอนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนักศกึษา เขา้ที่ประชุมในกลุ่มผู้ร่วม

สอน เพื่อวเิคราะห์ปัญหา ทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงการดําเนินการจะ

นําเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพือ่พจิารณาต่อไป 

 


