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รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.2) 
 รายวิชา การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 24-4204-2002 

 

ชื่อสถาบัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

วิทยาลัย            1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
                               2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
                               3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 

สาขา                       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.รหัสและชื่อรายวิชา 
24-4000-13-1  การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
                    ( Management of Internet Network) 
2.จ านวนหน่วยกิต 
       3 (2-2-5) 
3.หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
            1. นายภาณุเมศ ชุมภูนท์ 
            2. นายคชา โกศิลา 
        
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ชั้นปีที่ 1 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)(ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co- requisite)(ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8.สถานที่เรียน 
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
          2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
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          3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 
   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     17 พฤษภาคม  2562 

 
หมวดที ่2 สมรรถนะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 

 
1.สมรรถนะรายวิชา (ตาม คอศ.1) 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. วิเคราะห์วิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่านและการแก้ปัญหา 
การสร้างความคิด และการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     2.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ 
     2.2 นักศึกษามีทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
     2.3 นักศึกษามีทักษะในการใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     2.4 นักศึกษาสามารถติดตั้งและใช้งานตั้งค่าอุปกรณ์เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 
     2.5 นักศึกษาสามารถออกแบบวางแผนติดตั้งเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย 
มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบน
เครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย การ
ติดตั้งเครื่องลูกข่ายในระบบเครือข่าย การควบคุมเครื่องระยะไกล แก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบเครือข่าย สามารถประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
 
บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

36 ชั่วโมง ไม่มี 36 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 
 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

1.  มีความรอบคอบ คิดรอบ คิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนในการแสวงหาความรู้และน าเสนองาน 
3.  มีวินัยในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 
1.2 วิธีการสอน 
- ยกตัวอย่าง และอภิปรายรายกลุ่มย่อย 
- การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และ ใช้โปรแกรมจ าลองระบบเครื่อข่าย 
- การการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills) 
 
1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2.ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 

1. นักเรียนอธิบายความหมายของการสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
2. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่าย และโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ 
3. นักเรียนอธิบายรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายได้ 
4. นักเรียนอธิบายแนวทางการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายได้ 
5. นักเรียนสามารถสร้างสายแลนชนิด RJ-45 ได้ด้วยตนเอง 
6. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการเข้าควบคุมเครื่องในระยะไกลได้ 
7.  นักเรียนอธิบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายได้ 
8. นักเรียนสามารถออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายตามความต้องการของธุรกิจได้ได้ 
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2.2 วิธีการสอน 
         - ยกตัวอย่าง และอภิปรายรายกลุ่มย่อย 

     - การเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการกลุ่ม 
     - การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
     - การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills) 
2.3 วิธีการประเมินผล 

      - น าเสนองานเป็นกลุ่ม  
      -  ทดสอบย่อย  สอบกลางภาค   สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
           -  ทักษะการจัดการความรู้ด้วยการตระหนักถึงปัญหา 
           -  ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา และการแยกแยะปัญหา 
           -  ทักษะกระบวนการจัดการความรู้ 
           -  ทักษะการอ่านแบบการวิเคราะห์ 
           -  การสร้างความคิด  
           -  ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

3.2 วิธีการสอน 
      - ยกตัวอย่าง และอภิปรายรายกลุ่มย่อย 
      - การการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
      - การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills) 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

         - การอภิปรายรายกลุ่มย่อย 
         - การน าเสนองาน  
         -  ทดสอบย่อย  สอบกลางภาค   สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (จาก CURRICULUM 
MAPPING) 
     - พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
     - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
     - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
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4.2 วิธีการสอน 
  จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายรายงานกลุ่ม การน าเสนอและการอภิปราย  

4.3 วิธีการประเมิน 
- รายงานที่น าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- สอบกลางภาค    สอบปลายภาค   ด้วยข้อสอบ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
(จาก CURRICULUM MAPPING) 
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
- พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม 
- พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา การสร้างความคิด  
- ทักษะการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค ์
5.2 วิธีการสอน 

      - การเรียนรู้รูปแบบที่เน้นกระบวนการคิด  
      - การศึกษารายบุคคล  
      - การน าเสนอและการอภิปราย  

5.3 วิธีการประเมิน 
- รายงาพร้อมการน าเสนอ และกิจกรรมการท างานเป็นทีม 
- สอบกลางภาค    สอบปลายภาค   ด้วยข้อสอบ 

6. ด้านทักษะวิชาชีพ 
  6.1 ทักษะวิชาชีพท่ีต้องพัฒนา (จาก CURRICULUM MAPPING) 
        1) ทักษะการแยกแยะปัญหา 
        2) ทักษะการแสวงหาความรู้ 
        3) ทักษะการสร้างความคิด  
  6.2 วิธีการสอน 
        1) การสอนแบบเน้นกระบวนการคิด 
        2) การสอนแบบร่วมมือ ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  6.3 วิธีการประเมินผล 
        1) ประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม 
        2) การน าเสนองานและการอภิปรายกลุ่ม 
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หมวดที ่5 การสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 

 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1  
Management of Internet Network 

4 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ดร.คชา 

2 บทที่ 2  
Network Design 

4 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ดร.คชา 

3-4 บทที่ 3  
Networking 

 8
  

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ดร.คชา 

5 บทที่ 5  
Network Operating System 

4 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ดร.คชา 

6-7 บทที่ 6 
Network OSI model 
บทที่ 7 
Network Concept 

8 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ดร.คชา 

8-9 บทที่ 8 
Network Security 
บทที่ 9 
Network Management 

8 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ดร.คชา 

10 ทดสอบกลางภาค 4 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ภานุเมศ 
อ.ดร.คชา 

11 บทที่ 10 
โปรโตคอล / เทคโนโลยีแลน 
(Ethernet) 

4 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ภานุเมศ 

12 บทที่ 11 
เทคโนโลยีแลนไร้สาย (Wireless Lan) 
IP Address and Netmark 

8 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ฝึกปฏิบัติการใข้ซอฟต์แวร์
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ภานุเมศ 

http://www.krukacha2019.com/main/?name=download&file=readdownload&id=25
http://www.krukacha2019.com/main/?name=download&file=readdownload&id=27
http://www.krukacha2019.com/main/?name=download&file=readdownload&id=28
http://www.krukacha2019.com/main/?name=download&file=readdownload&id=31
http://www.krukacha2019.com/main/?name=download&file=readdownload&id=32
http://www.krukacha2019.com/main/?name=download&file=readdownload&id=33
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2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 
 

1.1 
2.1,3.2 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 

4 
9 
12 
16 

10% 
25% 
10% 
25% 

2 1.1,2.1,3.2, 
4.1-4.3,5.3 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10 % 

 
3 1.1-1.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า 

การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
20% 

ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

13 บทที่ 12 
Virtual Lan (VLAN)  
อุปกรณ์เชื่อมต่อแลน เครือข่าย 

4 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ภานุเมศ 

14-15 บทที่ 13 
โปรแกรมจ าลองเครือข่าย cisco tracer 

12 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

อ.ภานุเมศ 

17 บทที่ 14 
การน าเสนอผลงานที่ศึกษารายกลุ่มย่อย 

4 Camp : network  อ.ภานุเมศ 
อ.ดร.คชา 

18 

สอบปลายภาค 

4 ข้อสอบภาคทฤษฎี อ.ภานุเมศ 
อ.ดร.คชา 
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หมวดที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. วัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
         - เอกสารประกอบการสอนของผู้สอน 
2. ต าราและข้อมูลหลัก 
3. เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา 
4. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
5. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (ถ้ามี) 
 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
 
 
 


