มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

7112407
ระบบปฏิบัติการเครือขาย
Network Operating System

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 เปดสอนใหกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
 เปดสอนใหกับหลายหลักสูตร (กรณีที่เปนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี)
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 บังคับ
 เลือก
กลุมวิชา
 ภาษาและการสื่อสาร
 มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร
 วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชา
 แกน
 บังคับ
 เลือก
 เฉพาะดาน
 บังคับ
 เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
 บังคับ
 เลือก
 เอก
 บังคับ
 เลือก
 โท
 บังคับ
 เลือก
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
 หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยธานิล มวงพูล
อาจารยผูสอน
อาจารยมงคล รอดจันทร
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา …………………………………..
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา……………………………………
8. สถานที่เรียน
 หองบรรยาย
 หองปฏิบัติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
 วันที่จัดทํารายวิชา 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา)
เพื่อใหนักศึกษา
- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการเครือขาย
- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานแบบมัลติทาสกิง
- มีความรูเกี่ยวกับองคประกอบของซอฟตแวร ซอฟตแวรไคลเอ็นท การรีไดเร็คเตอร
ไดรฟดีสิกเนเตอร อุปกรณพวงตอ ซอฟตแวรเซิรฟเวอร การจัดการเครือขาย โมดูล wrap-up
- สามารถติดตั้งและบริหารจัดการ ระบบปฏิบัติการเครือขายได
- สามารถนําความรูมาใชในการเลือกระบบปฏิบัติการเครือขายสําหรับองคกรได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปดสอนเปนครั้งที่ 2 เปนตนไปควรนําขอมูลจากมคอ.5
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไวในขอนี้)
- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและกาวทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
- ปูพื้นฐาน ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนให
เกิดความตั้งใจเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของระบบปฏิบั ติการเครื อขาย การทํางานแบบ มัลติทาสกิง องคประกอบของ
ซอฟตแวร ซอฟตแวรไคลเอ็นท การรีไดเร็คเตอร ไดรฟดีสิกเนเตอร อุปกรณพวงตอ ซอฟตแวรเซิรฟเวอร การ
จัดการเครือขาย โมดูล wrap-up ตลอดจนศึกษาและปฏิบัติการกับระบบปฏิบัติการเครือขายในระดับของผูดูแลระบบ
อยางนอยสองระบบ เชน ระบบปฏิบัติไมโครซอฟตวินโดวเซิรฟเวอร ระบบปฏิบัติการลีนุกซ ระบบปฏิบัติการ
เน็ตแวร เปนตน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
บรรยาย
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 30 คาบ ตอ
สอนเสริมตามความ
ฝกปฏิบัติ 30 คาบ
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
ตอภาคการศึกษา
อยางนอย 5 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจําวิชาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต เชน facebook, line, E-mail
- เปดชั่วโมงใหนักศึกษาไดพบสัปดาหละ 1 ชั่วโมง สําหรับรายวิชา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) วิชาระบบปฏิบัติการ
เครือขาย (รหัสวิชา 7112407) ดังนี้
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2


3

4
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2. ความรู
6
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2

3

4

5











1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปญญา
6

7
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กลยุทธการสอน

2

3

4

5

6









5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4


กลยุทธการประเมินผล

1.1 –

1.1 –

1.2 กําหนดขอตกลงในการเรียน
การสอน การเขาเรียน การ
สงงาน ตลอดจนมาตรการ
สําหรับผูฝาฝนขอตกลง
1.3 –

1.2 พฤติกรรมการเขาเรียน และสง
งานที่ไดรับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ใหและตรงเวลา

1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
1.3 –
สามารถทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ
1.4 ใหมีการอภิปรายสําหรับการ 1.4 พฤติกรรมการอภิปรายงานที่
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
ทํางานเปนกลุม เกี่ยวกับงาน
ไดรับมอบหมาย
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
ทีไ่ ดรับมอบหมาย
มนุษย
1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ 1.5 –
1.5 –
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
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1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจาก 1.6 ใหมีการอภิปรายดาน
การใชคอมพิวเตอรตอบุคคล
ระบบปฏิบัติการเครือขาย
องคกรและสังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ 1.7 วิชาชีพ

1.6 ประเมินผลการอภิปรายงานที่
ไดรับมอบหมาย
1.7 -

2. ความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ 2.1 ผูสอนทําการบรรยายเปน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
หลัก โดยมีใบงานหรือใบ
เนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
ปฏิบัติงานประกอบเปนครั้ง
คราว
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ 2.2 กําหนดหัวขอใหนักศึกษาได
และอธิบายความตองการทาง
ไปทําการศึกษาคนควา แลว
คอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
มานําเสนอเพื่ออภิปราย
ความรู ทักษะ และการใช
วิเคราะห ทั้งนี้อาจเปน
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
สถานการณจริง หรือสมมุติ
ปญหา
ขึ้นไดแลวแตความเหมาะสม
2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ
2.3 ฝกใหมีการปฏิบัติติดตั้ง
ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมิน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส
ระบบองคประกอบตาง ๆ ของ
และลีนุกซ
ระบบคอมพิวเตอรใหตรงตาม
ขอกําหนด
2.4 สามารถติดตามความกาวหนา
2.4 ใหมีการอภิปรายดาน
ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
ระบบปฏิบัติการเครือขายใน
คอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
การเลือกระบบปฏิบัติการ
ประยุกตใช
เครือขายใหเหมาะสม
สําหรับองคกร
2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู 2.5 ทําการทดสอบภาคปฏิบัติ
ความชํานาญทางคอมพิวเตอร
อยางตอเนื่อง

กลยุทธการประเมินผล
2.1 ตรวจจากใบงานภาคปฏิบัติ
ทดสอบยอย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2.2 ประเมินผลจากการนําเสนอ
และอภิปรายซักถาม

2.3 ตรวจจากงานภาคปฏิบัติและ
ตอบขอซักถามระหวางฝก
ปฏิบัติ

2.4 ประเมินผลความเขาใจใน
เนื้อหาจากการอภิปราย

2.5 ประเมินจากการสอบทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ
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2.6 มีความรูในแนวกวางของ
2.6 –
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
2.7 มีความรูในหลักการบริหาร การ 2.7 ฝกใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใหบริการของ
จัดการเพื่อสนับสนุนและใหบริการ
ระบบปฏิบัติการเครือขาย
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับ
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องคกร
2.8 2.8 สามารถบูรณการความรูใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใน
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง 3.1 การมอบหมายงานให
เปนระบบ
นักศึกษาทําโดยใหแสดง
วิธีการคิด
3.2 นําเสนอรายงานและ
3.2 สามารถสืบคน ตีความ และ
อภิปรายกลุม
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค
3.3 วิเคราะหกรณีศึกษา ในการ
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
นําระบบปฏิบัติการ
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
เครือขายที่เหมาะสมมาใช
และความตองการ
ในปจจุบัน
3.4 ฝกในการจัดการแกไข
3.4 สามารถประยุกตความรูและ
ปญหาที่เกิดจาก
ทักษะกับการแกไขปญหาทาง
ระบบปฏิบัติการเครือขาย
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

2.6 –

2.7 ประเมินจากการสอบปฏิบตั ิ

2.8 -

กลยุทธการประเมินผล
3.1 นําเสนอโครงงานและวิเคราะห
ปญหา
3.2 ประเมินผลจากรายงานและ
การอภิปราย
3.3 พิจารณาการนําเสนอผลงาน

3.4 ทดสอบฝกปฏิบัติ แกไขปญหา
จากสถานการณตัวอยาง
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
4.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คน 4.1 –
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ส น ท น า ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถให ความช ว ยเหลือและ 4.2 –
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก ก า ร
แก ป ญ หาสถานการณ ต า ง ๆใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือใน
บทบาทของผูรวมทีมทํางาน
4.3 สามารถใช ค วามรู ในศาสตรมา 4.3 จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ลุ ม ใ น ก า ร
ชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
วิ เ ค ร า ะ ห ก ร ณี ศึ ก ษ า ถึ ง
ปญหาที่กําหนด
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทํา 4.4 มอบหมายใหทํารายงานและ
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
นํามาอภิปรายในกลุม
กลุม
4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็น 4.5 อภิ ป รายงานกลุ ม และตอบ
ในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว
ประเด็นขอซักถามตางๆ
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุม
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ 4.6 การนํ า เสนอรายงานและ
เรี ย นรู ทั้ ง ของตนเองและทาง
ตอบประเด็นขอซักถามตางๆ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง

กลยุทธการประเมินผล
4.1 –

4.2 –

4.3 ประเมิ น จากกิ จ กรรมกลุ ม ที่
มอบหมายใหไป
4.4 ประเมิ น ผลจากรายงานและ
การอภิปราย
4.5 ประเมิ น ผลจากการอภิ ป ราย
และตอบขอซักถาม

4.6 ประเมิ น ผลจากการนํ า เสนอ
รายงานและตอบขอซักถาม

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่
5.1 –
5.1 –
จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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5.2 สามารถแนะนําประเด็นการ
5.2 ใหศกึ ษาคนควาดวยตนเอง 5.2 การจัดทํารายงาน และอางอิง
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
และทํารายงาน โดยเนนการ
จากแหลงที่มาขอมูลที่
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
นําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง
นาเชื่อถือ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของ
จากแหลงที่มาขอมูลที่
อยางสรางสรรค
นาเชื่อถือ
5.3 มีการถายทอดความรูที่ไป
5.3 สามารถสื่อสารอยางมี
5.3 ใหศึกษานําเสนองานที่ได
ศึกษามาใหผูใชเขาใจไดอยาง
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
คนควาดวยตนเอง
ถูกตอง และนําเสนอดวยสื่อ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นําเสนออยางเหมาะสม
5.4 5.4 5.4 สามารถใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
คานิยม 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จํานวน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

- แนะนํา ทําความเขาใจ
ตกลงกิจกรรมการ
เรียนการสอน
- พื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบตั ิการ
เครือขาย
- ระบบปฏิบตั ิการทั่วไป
และระบบปฏิบตั ิการ
เครือขาย
- ความรูพื้นฐาน
องคประกอบของ
ระบบเครือขาย
- การใช virtual
machine

2

3

4

-

5

-

6-7

-

ชั่วโมง

ความสอดคลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน

มาตรฐาน

คานิยม
12 ประการ
ผลการ
เรียนรู(TQF) (ระบุขอที่
สอดคลอง)

4

- มคอ.3
- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

1.2,1.4,
2.1,
4.4,4.6,

4,8,9

4

- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

1.2,1.4,
2.1-2.3,
3.1-3.4,
4.4,4.6,
5.2,5.3

4,8,9,12

4

- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัตกิ ารใช virtual machine
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

1.2,1.4,
2.1,
4.4,4.6,
5.2,5.3
- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 1.2,1.4,
- ฝกปฏิบัตริ ะบบปฏิบตั ิการ windows 2.1-2.3,
server
3.1-3.4,
- สรุปเนื้อหาที่เรียน
4.4,4.6,
5.2,5.3

4,8,9,12

- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัตริ ะบบปฏิบตั ิการ windows
server
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

4,8,9,12

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบตั ิการ
windows server
ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ
windows server

4

การบริหารจัดการผูใช
บน ระบบปฏิบตั ิการ
windows server
การแชรทรัพยากร

4

บริการบน
ระบบปฏิบตั ิการ
windows server

8

1.2,1.4,
2.1-2.3,
3.1-3.4,
4.4,4.6,
5.2,5.3
- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 1.2,1.4,
- ฝกปฏิบัตริ ะบบปฏิบตั ิการ windows 2.1,
server
4.4,4.6,
- สรุปเนื้อหาที่เรียน
5.2,5.3

4,8,9,12

4,8,9,12
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จํานวน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

8

ชั่วโมง

ความสอดคลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน

สอบกลางภาค

9

-

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบตั ิการ linux

4

- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัตริ ะบบปฏิบตั ิการ linux
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

10 - 11

-

ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ
linux
การใชงาน
ระบบปฏิบตั ิการ linux
พื้นฐาน
บริการบน
ระบบปฏิบตั ิการ linux

8

- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัตริ ะบบปฏิบตั ิการ linux
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

8

- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัตริ ะบบปฏิบตั ิการ linux
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

12 - 13

-

14 - 15

-

ระบบรักษาความ
ปลอดภัยบน
ระบบปฏิบตั ิการ linux

8

- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
- ฝกปฏิบัตริ ะบบปฏิบตั ิการ linux
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

16

-

อภิปรายกลุม
ระบบปฏิบตั ิการ
เครือขายในปจจุบัน

4

- อภิปรายกลุม
- สรุปเนื้อหา

17

สอบปลายภาค

หมายเหตุ ไมจําเปนตองสอดคลองกับ “คานิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห

มาตรฐาน

คานิยม
12 ประการ
ผลการ
เรียนรู(TQF) (ระบุขอที่
สอดคลอง)
1.2,1.4,1.6,
2.1-2.5,2.7,
3.1-3.4,
1.2,1.4,1.5,
2.1-2.5,
3.1-3.4,
4.4,4.6,
5.2,5.3
1.2,1.4,
2.1,
4.4,4.6,
5.2,5.3

2,4,6,8,9

1.2,1.4,
2.1,
3.1-3.4,
4.4,4.6,
5.2,5.3
1.2,1.4,
2.1-2.5,2.7,
3.1-3.4,
4.3-4.6,
5.2,5.3
1.2,1.4,1.6,
2.1-2.5,2.7,
3.1-3.4,
4.3-4.6,
5.2,5.3
1.2,1.4,1.6,
2.1-2.5,2.7,
3.1-3.4,

2,4,6,8,9,12

4,8,9,12

4,8,9,12

4,8,9,12

4,8,9,12

2,4,6,8,9
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู

1.2,1.4,1.6

2.1 – 2.5,2.7
3.1 – 3.4
4.3 – 4.6
5.2,5.3

วิธีการประเมิน
- สงการบาน ใบงานที่ใหทํา
- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน
- การสงงานตามที่มอบหมาย
- การเขาชั้นเรียน
- การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ
- การมีสวนรวมตอบคําถาม มีน้ําใจ เสียสละ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ทดสอบปฏิบัติครั้งที่ 1
ทดสอบปฏิบัติครั้งที่ 2
ผลการทํางานกลุมและผลงาน การมีสวนรวมใน
กลุม
สังเกตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขณะเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการประเมิน
(รวม 100%)

ตลอดภาค
การศึกษา

8%

8
17
7
15

30%
30%
10%
10%

16

10%

ตลอดภาค
การศึกษา

2%

หมายเหตุ ใหระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไมจําเปนตองประเมินทุกสัปดาห

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
- กอกิจ วีระอาชากุล, ติดตั้งและปรับแตงเซิรฟเวอร Linux สําหรับ Admin Linux โดยเฉพาะ.
อินโฟเพรส, นนทบุรี, 2545. 432 หนา.
- พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน, ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร Intranet/Internet ฉบับผูเริ่มตน.
ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ, 2551. 512 หนา.
- Microsoft Corporation, MCSE Training Kit: Networking Essentials Plus, Third Edition.
Microsoft Press, 1999. 800 pages.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- บัณฑิต จามรภูติ คัมภีร RedHat Enterprise Linux เลม 1. Bandhit Press, 2546. 468 หนา.
- ไพศาล โมลิกุลมงคล และคณะ, ระบบปฏิบัติการ. ดวงกลมสมัย, กรุงเทพฯ, 2545. 423 หนา.
- จุตุชัย แพงจันทร และ อนุโชต วุฒิพรพงษ, เจาะระบบ Network. ดวงกมสมัย, กรุงเทพฯ, 2546. 376
หนา
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท
- ระบบ LMS วิชาระบบปฏิบัติการเครือขาย https://lms.npru.ac.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชาซึ่งคณะฯเปนผูจัดทํา
- การใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสาร หรือตอบคําถาม ที่อาจารยผูสอนใชเปนชองทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสั งเกตการณ ส อนจากงานของนั ก ศึ กษา รวมถึงความสนใจซัก ถามเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั บ
นักศึกษา
- การทํ า แบบทดสอบ การส งงาน การศึกษาคน ควาดว ยตนเอง และการเตรีย มความพรอมในการ
นําเสนองานของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 รายสัปดาห แตละสัปดาหมีการทบทวนเนื้อหาเมื่อสัปดาหที่แลว พรอมทั้งเนนใหนักศึกษามีการ
แสดงออกมากขึ้น
3.2 สิ้นภาคเรียน ดูผลการสอบและคะแนนของนักศึกษา วานักศึกษามีจุดออนเรื่องใด และนําเขาที่
ประชุมสาขาวิชา เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนตอไป และเปนขอมูลสําหรับการ
ปรับปรุงภาพรวมของหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ใชขอมูลจากเช็คชื่อเขาเรียน การสงงานเปนเกณฑการทวนสอบ
2. ดานความรู ใชผลการสอบกลางภาค ปลายภาค ทดสอบยอย เปนเกณฑการทวนสอบ
3. ดานทักษะทางปญญา ใชคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติ เปนเกณฑในการทวนสอบ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยการสุมกลุมรายงานและสอบถาม
ความรับผิดชอบเปนรายคนในกลุมนั้นๆ เปนเกณฑในการทวนสอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสุมรูปเลมรายงาน
มีแหลงขอมูลตางๆ อางอิงถูกตองและนาเชื่อถือ เนื้อหาครบตรงตามเรื่องที่ไดรับ และเรียบเรียงเปนภาษาเขียนของ
ตนเอง การสะกดคําและไวยกรณตางๆ ถูกตอง เปนเกณฑในการทวนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาในขอ 4 นํามาทําการการปรับปรุง
กระบวนการสอนและรายละเอียดวิชา โดยใชขอมูลจากนักศึกษาที่เรียนผานไปแลวประกอบกับเทคโนโลยีที
เปลี่ยนไปในปจจุบัน เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ป

หมวดอื่นๆ
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ถามี)
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถามี)
-

