มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

7113509
การจัดการและบารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต
Internet Server Management and Maintenance

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 เปิดสอนให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี)
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 บังคับ
 เลือก
กลุ่มวิชา
 ภาษาและการสื่อสาร
 มนุษยศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
 แกน
 บังคับ
 เลือก
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
 บังคับ
 เลือก
 เอก
 บังคับ
 เลือก
 โท
 บังคับ
 เลือก
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
 หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ธานิล ม่วงพูล
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มงคล รอดจันทร์
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา …………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา……………………………………
8. สถานที่เรียน
 ห้องบรรยาย
 ห้องปฏิบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จัดทารายวิชา 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา)
เพื่อให้นักศึกษา
- เข้าใจโปรโตคอลในระดับชั้นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ทีซีพีและยูดีพีโปรโตคอล
- สามารถติดตัง้ และปรับแต่งคุณลักษณะเครื่องแม่ข่าย เพื่อให้บริการแบบต่างๆ สาหรับการ
ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้
- เข้าใจการโจมตีเครื่องแม่ข่ายแบบต่างๆ และรักษาระบบให้มีความมั่นคง

3

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรนาข้อมูลจากมคอ.5
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้)
- ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
- ปูพื้นฐาน ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้
เกิดความตั้งใจเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู้และเข้าใจโปรโตคอลในระดับชั้นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ทีซีพีและยูดีพีโปรโตคอล พอร์ตที่ใช้
สาหรับการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายที่จาเป็นในระดับชั้น ทีซีพีและยูดีพี การติดตั้งเครื่องให้บริการแม่ข่ายแบบต่ างๆ
สาหรับการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต เช่น เครื่องแม่ข่ายให้บริการเว็บ เครื่องแม่ข่ายจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
เครื่องแม่ข่ายถ่ายโอนแฟ้ม เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่ายพร็อกซี ไฟร์วอลล์ เครื่องแม่ข่ายสาหรับแจกไอพี
เป็นต้น สามารถปรับแต่งคุณลักษณะเครื่อง แม่ข่ายให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ
ขององค์กรทั้งแบบการควบคุมที่เครื่อง(console) หรือการควบคุมระยะไกล(remote control) ตลอดจนเข้าใจ
การโจมตีเครื่องแม่ข่ายแบบต่างๆ และรักษาระบบให้มีความมั่นคง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 30 คาบ ต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมตามความ
ฝึกปฏิบัติ 30 คาบ
ต้องการของนักศึกษา
ต่อภาคการศึกษา
สอนเสริม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
อย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจาวิชาให้คาปรึกษาผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
- เปิดชั่วโมงให้นักศึกษาได้พบสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง สาหรับรายวิชา

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
การกระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) วิช าการจัดการและ
บารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต (รหัสวิชา 7113509) ดังนี้
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 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3
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ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4









4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ
1

2


3



กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1.1 กาหนดข้อตกลงในการเรียน 1.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่ง
การสอน การส่งงาน และ
งาน และการสอบ
การสอบ
1.2 กาหนดข้อตกลงในการเรียน 1.2 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
การส่งงาน
งานที่ได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3 ให้มีการทางานเป็นกลุ่ม
1.3 สังเกตจากการนาเสนองาน
เกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย

1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
สามารถทางานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
1.4 –
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
1.4 –
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 1.5 กาหนดข้อตกลงในการเรียน 1.5 พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่ง
งาน การสอบ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
การเข้าเรียน การส่งงาน การ
สอบ ตลอดจนมาตรการ
สาหรับผู้ฝ่าฝืนข้อตกลง
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก 1.6 ให้มีการอภิปรายสาหรับการ 1.6 สังเกตการณ์การอภิปราย
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
ทางานเป็นกลุ่ม เกีย่ วกับงาน
และการตอบข้อซักถาม
องค์กรและสังคม
ที่ได้รับมอบหมายและถาม
ตอบข้อซักถาม
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1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1.7 ให้มีการอภิปรายด้านการ
โจมตีเครื่องแม่ข่ายแบบ
ต่างๆ และรักษาระบบให้มี
ความมั่นคง

1.7 ประเมินผลการอภิปรายงานที่
ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 2.1 ผู้สอนทาการบรรยายเป็น
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
หลัก โดยมีใบงานหรือใบ
เนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
ปฏิบัติงานประกอบเป็นครั้ง
คราว
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ 2.2 กาหนดหัวข้อให้นักศึกษาได้
และอธิบายความต้องการทาง
ไปทาการศึกษาค้นคว้า แล้ว
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
มานาเสนอเพื่ออภิปราย
ความรู้ ทักษะ และการใช้
วิเคราะห์ ทั้งนี้อาจเป็น
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
สถานการณ์จริง หรือสมมุติ
ปัญหา
ขึ้นได้แล้วแต่ความเหมาะสม
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
2.3 ฝึกให้มีการปฏิบัติติดตั้งและ
ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมิน
ปรับแต่งคุณลักษณะเครื่อง
ระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
แม่ข่าย เพื่อให้บริการแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ต่างๆ
ข้อกาหนด
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้า
2.4 ให้มีการอภิปรายด้านบริการ
ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
บนเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
อินเทอร์เน็ตและการเลือกใช้
ประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมสาหรับองค์กร
2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 2.5 ทาการทดสอบภาคปฏิบัติ
ความชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การประเมินผล
2.1 ตรวจจากใบงานภาคปฏิบัติ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2.2 ประเมินผลจากการนาเสนอ
และอภิปรายซักถาม

2.3 ตรวจจากงานภาคปฏิบัติและ
ตอบข้อซักถามระหว่างฝึก
ปฏิบัติ

2.4 ประเมินผลความเข้าใจใน
เนื้อหาจากการอภิปราย

2.5 ประเมินจากการสอบทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ
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2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
2.6 บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.7 มีความรู้ในหลักการบริหาร การ
จัดการเพื่อสนับสนุนและให้บริการ 2.7 ฝึกให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับ
การให้บริการของ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
องค์กร
2.8 สามารถบูรณการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
2.8 ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง 3.1 การมอบหมายงานให้
เป็นระบบ
นักศึกษาทาโดยให้แสดง
วิธีการคิด
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
3.2 นาเสนอรายงานและ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
อภิปรายกลุ่ม
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
3.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการ
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
จัดการและบารุงรักษา
และความต้องการ
เครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เหมาะสมกับปัจจุบัน
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
3.4 ฝึกในการจัดการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากจัดการและ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
บารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
อินเทอร์เน็ต

2.6 ประเมินผลความเข้าใจใน
เนื้อหาจากการอภิปราย

2.7 ประเมินจากการสอบปฏิบัติ

2.8 -

กลยุทธ์การประเมินผล
3.1 นาเสนอโครงงานและวิเคราะห์
ปัญหา
3.2 ประเมินผลจากรายงานและ
การอภิปราย
3.3 พิจารณาการนาเสนอผลงาน

3.4 ทดสอบฝึกปฏิบัติ แก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ตัวอย่าง
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
4.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คน 4.1 –
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ส น ท น า ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถให้ ความช่ว ยเหลือและ 4.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการเรียน
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ก า ร
แก้ ปั ญ หาสถานการณ์ ต่ า ง ๆใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.3 สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ มา 4.3 –
ชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทา 4.4 มอบหมายให้ทารายงานและ
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
นามาอภิปรายในกลุ่ม
กลุ่ม
4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น 4.5 อภิ ป รายงานกลุ่ ม และตอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
ประเด็นข้อซักถามต่างๆ
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ 4.6 การน าเสนอรายงานและ
เรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเองและทาง
ตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การประเมินผล
4.1 –

4.2 ประเมิ น จากกิ จ กรรมกลุ่ ม ที่
มอบหมายให้ทา

4.3 4.4 ประเมิ น ผลจากรายงานและ
การอภิปราย
4.5 ประเมิ น ผลจากการอภิ ป ราย
และตอบข้อซักถาม

4.6 ประเมิ น ผลจากการน าเสนอ
รายงานและตอบข้อซักถาม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
5.1 ฝึกปฏิบัติในการจัดการและ 5.1 การเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
บารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย
เหมาะสมและทันสมัย
ทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
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5.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
5.2 ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5.2 การจัดทารายงาน และอ้างอิง
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
และทารายงาน โดยเน้นการ
จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
นาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง
น่าเชื่อถือ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
อย่างสร้างสรรค์
น่าเชื่อถือ
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
5.3 5.3 –
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
5.4 ให้ศึกษานาเสนองานที่ได้
5.4 การนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ที่เหมาะสม
ค่านิยม 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน

ความสอดคล้อง

ชั่วโมง

มาตรฐาน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

- แนะนา ทาความเข้าใจ
ตกลงกิจกรรมการ
เรียนการสอน
- การสื่อสารชั้น
อินเตอร์เน็ตเลเยอร์
- โปรโตคอล TCP และ
UDP

4

- มคอ.3
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

1.1-1.3,1.5,
2.1,

4

3

-

ระบบปฏิบตั ิการ
เครือข่าย

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

4

-

การติดตั้งและกาหนด
คุณลักษณะให้ DHCP
server

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

5

-

การติดตั้งและกาหนด
คุณลักษณะให้ FTP
Server

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

6

-

การติดตั้งและกาหนด
คุณลักษณะให้ Web
server

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

7

-

การติดตั้งและกาหนด
คุณลักษณะให้
Database server

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

2.1,2.6,
4.2,4.5,
2.1,2.6,
4.2,4.5,
2.1-2.7,
3.4,
4.2,
5.1
2.1-2.7,
3.4,
4.2,
5.1
2.1-2.7,
3.4,
4.2,
5.1
2.1-2.7,
3.4,
4.2,
5.1
1.1,1.5,
2.1-2.7,
3.1-3.4,
2.1-2.7,
3.3,3.4

2

8
9

กิจกรรมการเรียนการสอน

ค่านิยม
12 ประการ
ผลการ
เรียนรู้(TQF) (ระบุข้อที่
สอดคล้อง)

สอบกลางภาค
-

สอบปฏิบัตคิ รั้งที่ 1

4

4,8,9

4,8,9,12
4,8,9,12
4,8,9,12

4,8,9,12

4,8,9,12

4,8,9,12

2,4,6,8,9
2,4,6,8,9,12

10

จานวน

ความสอดคล้อง

ชั่วโมง
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

มาตรฐาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

10

-

การติดตั้งและกาหนด
คุณลักษณะให้ Proxy
server

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

11

-

การติดตั้งและกาหนด
คุณลักษณะให้ Mail
server

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

12

-

ระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครื่องแม่
ข่ายอินเทอร์เน็ต

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปราย
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

13

-

การติดตั้งและกาหนด
คุณลักษณะให้
Firewall

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

14

-

การติดตั้งและกาหนด
คุณลักษณะให้
Webmin

4

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบัติ
- สรุปเนื้อหาที่เรียน

15

-

สอบปฏิบัตคิ รั้งที่ 2

4

16

-

อภิปรายกลุ่มการ
จัดการและบารุงรักษา
เครื่องแม่ข่าย
อินเทอร์เน็ต

4

17

สอบปลายภาค

- อภิปรายกลุม่
- สรุปเนื้อหา

หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร” ทุกสัปดำห์

ค่านิยม
12 ประการ
ผลการ
เรียนรู้(TQF) (ระบุข้อที่
สอดคล้อง)
2.1-2.7,
3.4,
4.2,
5.1
2.1-2.7,
3.4,
4.2,
5.1
1.3,1.6,1.7,
2.1,2.2,
3.1-3.3,
4.2,4.4-4.6,
5.2,5.4
2.1-2.7,
3.4,
4.2,
5.1
2.1-2.7,
3.4,
4.2,
5.1
2.1-2.7,
3.3,3.4
1.3,1.6,1.7,
2.1,2.2,
3.1-3.3,
4.2,4.4-4.6,
5.2,5.4
1.1,1.5,
2.1-2.7,
3.1-3.4,

4,8,9,12

4,8,9,12

2,4,6,8,9,12

4,8,9,12

2,4,6,8,9,12

2,4,6,8,9,12
2,4,6,8,9,12

2,4,6,8,9
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

- ส่งกำรบ้ำน ใบงำนที่ให้ทำ
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรนำเสนอ
รำยงำน
1.1-1.3,1.5-1.7 - กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย
- กำรเข้ำชั้นเรียน
- กำรตรงต่อเวลำ ควำมรับผิดชอบ
- กำรมีส่วนร่วมตอบคำถำม มีน้ำใจ เสียสละ
สอบกลำงภำค
2.1 – 2.7
สอบปลำยภำค
ทดสอบปฏิบัติครั้งที่ 1
3.1 – 3.4
ทดสอบปฏิบัติครั้งที่ 2
ผลกำรทำงำนกลุ่มและผลงำน กำรมีส่วนร่วมใน
4.2,4.4 – 4.6
กลุ่ม
สังเกตกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศขณะเรียน
5.1,5.2,5.4

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน
(รวม 100%)

ตลอดภำค
กำรศึกษำ

8%

8
17
9
15

30%
30%
10%
10%

16

10%

ตลอดภำค
กำรศึกษำ

2%

หมายเหตุ ให้ระบุรำยละเอียดของกำรประเมิน โดยไม่จำเป็นต้องประเมินทุกสัปดำห์

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- ก่อกิจ วีระอำชำกุล, ติดตั้งและปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ Linux สาหรับ Admin Linux โดยเฉพาะ.
อินโฟเพรส, นนทบุรี, 2545. 432 หน้ำ.
- กิตติพงษ์ สุวรรณรำช, การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD. ออฟ
เซ็ทเพรส. นนทบุรี, 2548. 303 หน้ำ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- พิศำล พิทยำธุรวิวัฒน์, ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ฉบับผู้เริ่มต้น.
ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ, 2551. 512 หน้ำ.
- บัณฑิต จำมรภูติ คัมภีร์ RedHat Enterprise Linux เล่ม 1. Bandhit Press, 2546. 468 หน้ำ.
- จุตุชัย แพงจันทร์ และ อนุโชต วุฒิพรพงษ์, เจาะระบบ Network. ดวงกมสมัย, กรุงเทพฯ, 2546. 376
หน้ำ
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรำยวิชำ เช่น Wikipedia คำอธิบำยศัพท์
- ระบบ LMS วิชาการจัดการและบารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต https://lms.npru.ac.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมในกำรนำแนวคิดและควำมเห็น
จำกนักศึกษำได้ดังนี้
- กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำซึ่งคณะฯเป็นผู้จัดทำ
- ข้อเสนอแนะผ่ำนเว็บบอร์ด ที่อำจำรย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกับนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- กำรสังเกตกำรณ์สอนจำกงำนของนักศึกษำ รวมถึงควำมสนใจซักถำม
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดมสมอง
และหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงกำรสอน ดังนี้
- สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กำรทบทวนควำมรู้
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้ข้อมูลจากเช็คชื่อเข้าเรียน การส่งงานเป็นเกณฑ์การทวนสอบ
2. ด้านความรู้ ใช้ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค ทดสอบย่อย เป็นเกณฑ์การทวนสอบ
3. ด้านทักษะทางปัญญา ใช้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติ เป็นเกณฑ์ในการทวนสอบ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยการสุ่มกลุ่มรายงานและสอบถาม
ความรับผิดชอบเป็นรายคนในกลุ่มนั้นๆ เป็นเกณฑ์ในการทวนสอบ
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสุ่มรูปเล่มรายงาน
มีแหล่งข้อมูลต่างๆ อ้างอิงถูกต้องและน่าเชื่อถือ เนื้อหาครบตรงตามเรื่องที่ได้รับ และเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนของ
ตนเอง การสะกดคาและไวยกรณ์ต่างๆ ถูกต้อง เป็นเกณฑ์ในการทวนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุง กำรสอน
และรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรำยวิชำทุกปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษำมีมุมมองในเรื่องกำรประยุกต์ควำมรู้นี้กับปัญหำที่มำ
จำกงำนวิจัยของอำจำรย์หรืออุตสำหกรรมต่ำง ๆ

หมวดอื่นๆ
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี(
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี(
-

