
 

 

 
รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  ง 30102    เวลา  20 ช่ัวโมง 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5    ภาคเรียนท่ี  1/2558 0.5 หนวยกิต 
ครูผูสอน นางพรพิมล  ชุมแสง       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 

 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล องคประกอบของระบบสื่อสารขอมูล  การถายโอนขอมูลแบบตางๆ 
รูปแบบการสื่อสาร สื่อกลางที่ใชในการสงสัญญาณ เครือขายคอมพิวเตอรชนิดตางๆ โพรโตคอล         
รูปรางเครือขาย อุปกรณเครือขาย เทคโนโลยีเครือขายในปจจุบัน และขอควรปฏิบัติสําหรับผูใช
ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
ออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางงายๆ ได และใชระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีจิตสํานึกและรับผิดชอบ 
 
2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1   เขาใจ เห็นคุณคา และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  การเรียนรู 

การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 

 
3. ตัวชี้วัด 
    ง 3.1  ม 5/3   อธิบายระบบสื่อสารขอมลูสําหรบัเครือขายคอมพิวเตอร 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและองคประกอบของระบบสื่อสารขอมลูได 
2. บอกประโยชนที่ไดรับจากการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรได 
3. อธิบายประเภทของสัญญาณที่ใชในการสงขอมลูได 
4. อธิบายและเปรียบเทียบการถายโอนขอมลูแบบตาง ๆ ได 
5. จําแนกสื่อกลางแตละประเภทในการสื่อสารขอมูลได 
6. อธิบายชนิดของสื่อกลางแตละประเภทที่ใชในการสงสัญญาณได 
7. บอกลักษณะการนําไปใชงานของสือ่กลางแตละประเภทได 
8. อธิบายความหมายของเครือขายคอมพิวเตอรได 
9. อธิบายลักษณะการทํางานของเครือขายคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ ได 



 

 

10. จําแนกเครอืขายคอมพิวเตอรแตละชนิดได 
11. อธิบายความหมายของโทโปโลยี ได 
12. จําแนกและเปรียบเทียบรปูรางโทโปโลยีได 
13. อธิบายหนาที่ของอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรแตละประเภทได 
14. อธิบายความหมายและความสําคัญของโพรโตคอลได 
15. ยกตัวอยางโพรโตคอลที่ใชในปจจบุันได 
16. บอกข้ันตอนการออกแบบเครือขายได 
17. อธิบายและจําแนกไอพีแอดเดรสในแตละคลาสได 
18. บอกความหมายเลขเครือขายและบรอดคาสตแอดเดรสได 
19. ยกตัวอยางซับเน็ตมาสกแตละคลาสได 
20. ออกแบบเครอืขายคอมพิวเตอรตามที่โจทยกําหนดใหได 
21. บอกสาเหตุของปญหาที่เกี่ยวกบัเครือขายคอมพิวเตอรในข้ันตนได 
22. ยกตัวอยางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรในปจจุบันได 
23. บอกขอควรปฏิบัติสําหรบัผูใชระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรได 

 
5. หนวยการเรียนรู 
 

สัปดาห หนวยการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง) 
1-2 ปฐมนิเทศ / แนะนําตัว / รูจักผูเรียน 

หนวยที่  1  การสื่อสารขอมูล 
- ความหมายของระบบสื่อสารขอมลู 
- องคประกอบของระบบสื่อสารขอมลู 
- ประโยชนของการสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร 
- สัญญาณที่ใชในการสงขอมลู 

 การสงสญัญาณแบบอนาลอก 

 การสงสญัญาณแบบดิจิตอล 
 

- การถายโอนขอมลู 

 การถายโอนขอมลูแบบอนุกรม 
 Simplex 
 Half duplex 
 Full duplex  

 การถายโอนขอมลูแบบขนาน 

2 

3-5 หนวยที่ 2 สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล 
- สื่อกลางประเภทมสีาย 

 สายคูบิดเกลียว (twisted pair cable) 

 สายเคเบิลรวมแกน(coaxial cable) 
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สัปดาห หนวยการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง) 

 เคเบลิเสนใยนําแสง(fiber optic cable) 
- สื่อกลางประเภทไรสาย 

6-9 หนวยที่ 3 เครือขายคอมพิวเตอร 
- ความหมายและประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร 

o Personal area network 
o Local Area Network 

 Peer to Peer 
 Client/Server 

o Metropolitan Area Network 
o Wide Area Network 

- รูปรางเครือขาย 
o การเช่ือมตอแบบจุดตอจุด 
o การเช่ือมตอแบบหลายจุด 

 BUS 
 RING  
 STAR 
 MESH 
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10 สอบกลางภาคเรียน  
11-13 หนวยที่ 3 เครือขายคอมพิวเตอร(ตอ) 

- อุปกรณเครือขาย 
o Network Interface Card 
o MODEM 
o Hub, Repeater 
o Switch, Bridge 
o Router 
o อุปกรณเครือขายไรสาย 

- โพรโตคอล (Protocol) 
o TCP/IP 
o FTP, HTTP, HTTPs, SMTP,POP 

3 

14-16 หนวยที่ 4  การออกแบบและติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- การออกแบบระบบเครือขาย 
- ข้ันตอนการออกแบบระบบเครือขาย 

4 

17-19 หนวยที่ 5 เทคโนโลยีเครือขายในปจจบุันและขอควรปฏิบัติสําหรับ
ผูใชงานเครอืขาย 

 
2 

 20 สอบปลายภาค 1 
รวม 20 

 



 

 

6. กิจกรรมการเรยีนรู 
 6.1)  สาธิต อภิปราย 
 6.2)  คนควาในหองปฏิบัติการ 
 6.3)  ปฏิบัติการ 
 6.4)  กิจกรรมกลุม 

6.5)  นําเสนอผลงาน 
7. สื่อการสอนและแหลงเรียนรู 
 7.1)  ใบงาน ใบความรู 
 7.2)  Power Point 
 7.3)  Internet 
 7.4)  แบบทดสอบ 
 7.5)  กิจกรรมกลุม 
 
8.  การประเมินผล 
 8.1. ประเมินจากงานหรือการบานที่มอบหมาย    50 คะแนน 
 8.2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 10  คะแนน 
 8.3. การประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน 
 8.4. การประเมินจากการสอบปลายภาค     20  คะแนน  
        รวม 100 คะแนน 

 
8.1 ประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย (30 คะแนน) 

รายการ รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห 
ท่ีมอบหมาย 

กําหนดสง เวลาท่ี
นักเรียน 

ควรใช(นาที) 

คะแนน 

1. ประเมินจากการทํา 
- ใบงานครั้งที่ 1 เรื่อง การสือ่สาร

ขอมูลและสื่อกลางในการ
สื่อสารขอมลู 

งานเด่ียว สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 30 5 

2. ประเมินจากการทํา  
- ใบงานครั้งที่ 2 เรื่อง เครือขาย

คอมพิวเตอร 
- ภาคปฏิบัติการเขาสาย 

 
 

งานเด่ียว สัปดาหที่ 4 สัปดาหที ่5 60 
5 
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รายการ รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห 
ท่ีมอบหมาย 

กําหนดสง เวลาท่ี
นักเรียน 

ควรใช(นาที) 

คะแนน 

       เครือขายคอมพิวเตอร      



 

 

       และรปูรางเครือขาย  
       คอมพิวเตอร 
- ใบงานครั้งที่ 4 เรื่อง อปุกรณ

เครือขายคอมพิวเตอร 
และโพรโทคอล 

7.5 

3. ประเมินจากการทํา 
- ใบงานครั้งที่ 5 

เรื่อง ไอพีแอดเดรส 
- ภาคปฏิบัติการเช่ือมตอระบบ

เน็ตเวิรค 

งานเด่ียว 
 

งานกลุม 
สัปดาหที ่11 สัปดาหที่ 13 60 

5 
 
5 

4. ประเมินจากการทํา 
- รายงานและการนําเสนอ เรื่อง 

เทคโนโลยีเครอืขายในปจจุบัน
และขอควรปฏิบัติสําหรับผูใช
ระบบสื่อสารขอมลูและ
เครือขายคอมพิวเตอร 

งานกลุม
ละ 4 คน 

สัปดาหที่ 11 
สัปดาหที่  
18-19 

60 10 

รวม  50 

หมายเหตุ    เวลาที่นักเรียนควรใช หมายถึง เวลาที่ครูไดพจิารณาวา ในการทํางานหรือการบานช้ินน้ัน ๆ 
นักเรียนควรใชเวลาทําประมาณเทาใด การประมาณการดังกลาว ครูไดพิจารณาจากความยาก 
ความซับซอน และปริมาณของงานหรอืการบานช้ินน้ัน ๆ  

8.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม  
(5) 

ดีมาก 
 (4) 

ดี 
 (3) 

ปานกลาง 
 (2) 

ตองปรับปรุง 
 (1) 

1. ความต้ังใจเรียนในหองเรียน      
2. ความตรงตอเวลาในการสงงาน      
3. ความมีสวนรวมในการเรียน      
4. จํานวนคาบที่เขาเรียน      
5. ความสามารถในการทํางานรวมกบัผูอื่น      
6. ความมีระเบียบวินัย      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
   

หัวขอ/เน้ือหาท่ีใชในการสอบ ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 
บทที่ 1 การสื่อสารขอมลู 

อธิบาย/เติมคํา/จับคู  

5 
บทที่ 2 สื่อกลางในการสือ่สารขอมลู 5 
บทที่ 3 เครือขายคอมพิวเตอร หัวขอดังน้ี 

- ความหมายและชนิดของเครือขาย 
- รูปรางเครือขาย 

10 

รวม 20 
 
8.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
 

  หัวขอ/เน้ือหาท่ีใชในการสอบ ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 
บทที่ 3 ในสวนของหัวขอดังน้ี 

- อุปกรณเครือขาย 
- โพรโตคอล อธิบาย/เติมคํา/จับคู 

10 

บทที่ 4 การออกแบบและติดต้ังระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

10 

รวม 20 
 
คณะทํางาน 
ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เตมีย มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูทรงคุณวุฒ ิ
นายวิเชียร  ดอนแรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบรุ ี ประธาน 
นายพีระ  บุญฉลาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย บรุีรัมย รองประธาน 
นายพิเชษฐ กัลปชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ 
นางสาวมิ่งขวัญ  รักย่ิง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ 
นางดวงตา  เสาวโรนุพันธุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี กรรมการ 
นางพรพมิล  ชุมแสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
นางทัศนีย  บุญมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
นายภาณุพงศ  เย่ียมยงวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี กรรมการ 
นายธีระกาญจน  ปกรช สันโส จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทมุธานี กรรมการ 
นายชวลิต  ธิจันดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประชาสมัพันธ 
นางกรรณิกา  จันทรวงค จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ 


