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แผนการสอนรายวิชา 

ชื่อรายวิชา วิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย                                             รหัสวิชา  20305115   

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง                                            แผนก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยกิจ   2   หน่วยกิต  4 ชั่วโมง/สัปดาห์                                   จ านวนชั่วโมงรวม 64 ชั่วโมง  

ภาคเรียนที่  2 / ปีการศึกษา   2559 

จุดประสงค์รายวิชา 

   1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลกัการคอมพิวเตอร์เครือข่าย และอุปกรณ์ประกอบ 
   2. เพื่อให้มีทักษะการจัดและการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย การติดตั้งโปรแกรม 
       การทดสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ 
   3. เพื่อให้มีทักษะในการจดัการประมาณราคา การทดสอบและการส่งมอบ 
   4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ 

และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 

   1. เข้าใจหลกัการท างานและการใช้งานของคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบ 
   2. ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบ 
   3. ติดต้ังโปรแกรม และทดสอบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
   4. บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
ค าอธบิายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติ หลักการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย การท างานของเครื่องมือ อุปกรณ ์การ
ติดต้ังสายและอุปกรณ์จับยึด ขั้วต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งโปรแกรมจัดการระบบและระบบป้องกัน 
การประมาณราคา การทดสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานการทดสอบและส่งมอบ 
 



หน่วยการเรียนรู ้

รหัส  20305115  วิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

จ านวน  4   ชัว่โมง/สัปดาห ์

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการสอน จ านวนชั่วโมง 

1 ความรูพ้ื้นฐานเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์   4 
2 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 12 
3 โพรโทคอลการสื่อสารของเครือข่าย 12 
4 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 12 
5 เทคโนโลย ีLAN 12 
6 อินเตอร์เน็ตเวิร์ค 8 
7 ระบบเครือข่ายแบบ WAN 4 

รวม 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 
                แผนการสอน วิชาวิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย รหสั  20305115  ผู้เขียนได้เขียนแผนการ
สอนตาม จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาตลอดจนค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนได้เรียบเรียงเนื้อหาและใบงานเพื่อ
เป็นแนวทางในการสอนของครูในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ได้ท าการสอน วิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย รหัสวิชา  20305115   
             โดยได้เน้นมุ่งสมรรถนะอาชีพเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประกอบ
อาชีพต่อไปได้ 

 
  นายพงศ์พัทธ์ มังคละคีร ี

                                                                                       อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        1 
วชิา  คอมพิวเตอร์เครือข่าย สอนคร้ังที ่   1-2 
ช่ือหน่วย   พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คาบรวม        4 

ช่ือเร่ือง                       พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
            1.1 การส่ือสารขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
           1.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้สาระส าคญั 
สาระส าคญั 
               อินเทอร์เน็ต หรืออภิมหาเครือข่ายท่ีกา้วเขา้มาเป็นส่ิงจ าเป็นเกือบทุกครัวเรือน จึงท าใหแ้ต่
ละบา้นตอ้งมีคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ยหน่ึงเคร่ืองประจ าบา้น ในทางกายภาพเราอาจจะเห็นเพียงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเราใชอ้ยูเ่พยีงเคร่ืองเดียวกบัโมเดม็ และสายโทรศพัทก์บัสมาชิกการใชง้าน
อินเทอร์เน็ตจนลืมนึกไปวา่ขณะท่ีต่ออินเทอร์เน็ตนั้น เราเองกไ็ดห้ลอมรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
เน็ทเวิร์คยกัษไ์ปโดยไม่รู้ตวั มีการเรียกใชง้าน ใชบ้ริการ หรือคุณสมบติัของการต่อเช่ือมโยงกบั
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ น่ีคือเหตุผลท่ีเราควรรู้จกั เขา้ใจระบบเครือข่ายและใชง้านใหเ้ป็น 
 
สมรรถนะที่พงึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการของการส่ือสารขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของระบบส่ือสาร 
         1.1.2 อธิบายการส่งผา่นขอ้มูล 
   1.2 เขา้ใจเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
         1.2.3 บอกโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของเครือข่าย 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานอินเทอร์เน็ตและการส่ือสาร 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
1. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
2. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวิชา 
3. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
4. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศันเ์พื่อใหผู้เ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
2. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
3. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวิชาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
4. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
5. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

1. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

2. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวินยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
1. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
2. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
3. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

1. ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ 
 
2. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
3. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
4. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วิเคราะห์ตามใบงาน 
5. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
1. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
2. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 



 
 
 
งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
1. ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
1. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
2. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
3. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
1. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
2. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทัศน์ 
1. แผน่ใส 
2. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
3. วีดีทศัน ์
4. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
1. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
2. สงัเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
1. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสยั เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 



3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 

บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 …………………………………………………..……………………………………………….… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

แผนการสอน หน่วยที่        2 

วชิา  คอมพิวเตอร์เครือข่าย สอนคร้ังที ่   3-5 
ช่ือหน่วย   โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง             โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
            2.1  ชนิดของระบบเครือข่าย 
           2.2 องคป์ระกอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สาระส าคญั 
            ระบบเครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการใชง้าน 
                1. ระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer 
                2. ระบบเครือข่ายแบบ Server-Based 
สมรรถนะที่พงึประสงค์                                                                                                                                                                  
           2.1 เขา้ใจชนิดของระบบเครือข่าย 
               2.1.1 อธิบายรูปแบบการท างานของระบบเครือข่ายแบบ Peer–to-Peer 
               2.1.1 อธิบายรูปแบบการท างานของระบบเครือข่ายแบบ Sever-Based 
         2.2 เขา้ใจองคป์ระกอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
              2.2.1 อธิบายการท างานของระบบปฏิบติัการเครือข่าย 
              2.2.2 อธิบายการท างานของอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
              2.2.3 อธิบายการท างานของวงจรส่ือสารท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อเครือข่าย 
            2.2.4 อธิบายการใชง้านส่ือสญัญาณท่ีใชใ้นการติดตั้งเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
5. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
6. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวิชา 
7. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
8. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
6. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศันเ์พื่อใหผู้เ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
7. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
8. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวิชาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
9. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
10. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

3. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

4. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวินยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
4. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
5. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
6. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

6. ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ 
 
7. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
8. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
9. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วิเคราะห์ตามใบงาน 
10. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
3. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
4. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
2. ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
4. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
5. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
6. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลงัเรียน 
2. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

3. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
4. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทัศน์ 
5. แผน่ใส 
6. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
7. วีดีทศัน ์
8. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
3. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
4. สงัเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
5. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสยั เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
6. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
7. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
8. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        3 

วชิา  คอมพิวเตอร์เครือข่าย สอนคร้ังที ่   6-8 
ช่ือหน่วย   โพรโทคอลการส่ือสารของเครือข่าย คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง             โพรโทคอลการส่ือสารของเครือข่าย จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            

3.1 สถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI 
    3.2 โพรโทคอล TCP/IP 

3.3 โพรโทคอลอ่ืนท่ีส าคญั 
สาระส าคญั 
           โปรแกรมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย จะท างานหลายระดบัชั้นใน 
การส่งและรับขอ้มูล โดยมีโพรโทคอลซ่ึงอาจจะมากกวา่หน่ึงโพรโทคอลท าหนา้ท่ีจดัการและดูแล
การท างานในแต่ละระดบัใหส้ามารถส่งขอ้มูลในระบบเครือข่ายไดโ้พรโทคอล (Protocol) คือวิธี
ส่ือสารของคอมพิวเตอร์ท่ีมีการตกลงกนัไวก่้อนเป็นขอ้ก าหนดท่ีอธิบายถึงกฎและระเบียบปฏิบติัท่ี
อุปกรณ์และผลิตภณัฑต่์างๆ จะตอ้งท าตามในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในเครือข่าย เช่น การส่ง
ขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากผูข้ายต่างรายกนัจะสามารถส่ือสารกนับนเครือข่ายเดียวกนัไดห้ากใช ้โพรโท
คอลตวัเดียวกนั 
 
สมรรถนะที่พงึประสงค์                                                                                                                                                                  
           3.1 เขา้ใจสถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI 
                 3.1.1 อธิบายการมองรูปแบบข่ายงานคอมพิวเตอร์แบบแบ่งชั้น 
                 3.1.2 อธิบายตน้แบบข่ายงานระบบเปิดตามมาตรฐาน OSI 
                 3.1.3 อธิบายสถาปัตยกรรมขอบข่ายงานเจด็ชั้น OSI Model 
               3.1.4 อธิบายวิธีการและกระบวนการในการท างานของแต่ละชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
9. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
10. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวิชา 
11. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
12. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
11. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศันเ์พื่อใหผู้เ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
12. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
13. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวิชาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
14. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
15. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

5. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

6. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวินยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
7. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
8. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
9. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

11. ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ 
 
12. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
13. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
14. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วิเคราะห์ตามใบงาน 
15. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
5. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
6. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
3. ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
7. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
8. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
9. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
3. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

5. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
6. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทัศน์ 
9. แผน่ใส 
10. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
11. วีดีทศัน ์
12. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
5. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
6. สงัเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
9. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสยั เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
10. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
11. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
12. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 

 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        4 

วชิา  คอมพิวเตอร์เครือข่าย สอนคร้ังที ่   9-11 
ช่ือหน่วย   สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง             สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
    4.1 การควบคุมการจราจรในสายเคเบิล 
            4.2 การส่งขอ้มูลในระบบเครือข่าย 

4.3 มาตรฐานระบบเครือข่าย 
สาระส าคญั 
           กฎเกณฑท่ี์อธิบายวา่คอมพิวเตอร์ใส่ขอ้มูลลงบนสายเคเบิล และรับขอ้มูลจากสายเคเบิลของ
ระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งไร เราเรียกวา่วิธีการเขา้ถึง (Access Methods) ขณะท่ีขอ้มูลเคล่ือนท่ีอยูบ่น
ระบบเครือข่ายวิธีการเขา้ถึงจะช่วยควบคุมการจราจรของขอ้มูลบนระบบเครือข่าย 
สมรรถนะที่พงึประสงค์                                                                                                                                                                  
           4.1 เขา้ใจการควบคุมการจราจรในสายสัญญาณ 
                4.1.1 อธิบายการท างานของ Carrier-sense multiple access 
                4.1.2 อธิบายการท างานของ Token-passing 
                4.1.3 อธิบายการท างานของ Demand Priority Access Method 
           4.2 เขา้ใจการส่งขอ้มูลในระบบเครือข่าย 
               4.2.1 บอกหนา้ท่ีการท างานของ Packets 
               4.2.2 อธิบายการท างานโครงสร้างของ Packet 
               4.2.3 บอกส่วนประกอบของ Packet 
          4.3 เขา้ใจมาตรฐานระบบเครือข่าย 
               4.3.1 อธิบายหลกัการท างานของมาตรฐาน IEEE 802.3 (Ethernet)  
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
13. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
14. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวิชา 
15. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
16. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
16. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศันเ์พื่อใหผู้เ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
17. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
18. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวิชาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
19. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
20. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

7. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

8. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวินยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
10. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
11. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
12. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

16. ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ 
 
17. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
18. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
19. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วิเคราะห์ตามใบงาน 
20. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
7. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
8. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
4. ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
10. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
11. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
12. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
4. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

7. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
8. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทัศน์ 
13. แผน่ใส 
14. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
15. วีดีทศัน ์
16. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
7. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
8. สงัเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
13. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสยั เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
14. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
15. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
16. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 

 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        5 

วชิา  คอมพิวเตอร์เครือข่าย สอนคร้ังที ่   12-14 
ช่ือหน่วย   เทคโนโลย ีLAN คาบรวม       12 

ช่ือเร่ือง             เทคโนโลย ีLAN จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
     5.1 Topology เครือข่าย 

   5.2  เทคโนโลย ีEthernet  
              5.3 เทคโนโลย ีFast Ethernet  
สาระส าคญั 
           ค  าวา่ Topology หรือเฉพาะเจาะจงค าวา่ Network Topology เป็นเทคโนโลยเีครือข่ายทอ้งถ่ิน
หรืออาจจะกล่าวถึงการจดัรูปแบบการเช่ือมต่อหรือโครงสร้างทางกายภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สายเคเบิล และอุปกรณ์อ่ืนๆ บนระบบเครือข่าย ค าวา่ “Topology” เป็นค ามาตรฐานท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ระบบเครือข่ายส่วนมากใชอ้า้งอิงในการออกแบบระบบเครือข่ายพื้นฐาน นอกจากค าวา่ Topology 
แลว้เรายงัสามารถหาค าอ่ืนๆ อีกหลายค ามาใชใ้นการก าหนดการออกแบบระบบเครือข่าย คือ 
โครงสร้างทางกายภาพ (Physical Layout) การออกแบบ (Design) ไดอะแกรม (Diagram) แผนผงั 
(Map) 
สมรรถนะที่พงึประสงค์                                                                                                                                                                  
           5.1 เขา้ใจ Topology ของเครือข่าย 
                5.1.1 อธิบายรูปแบบของ Bus Topology 
                5.1.2 อธิบายรูปแบบของ Star Topology 
                5.1.3 อธิบายรูปแบบของ Ring Topology 
                5.1.4 อธิบายรูปแบบของ Mesh Topology 
                5.1.5 เปรียบเทียบคุณสมบติัของ Topology แบบต่างๆ 
          5.2 เขา้ใจหลกัการท างาน Ethernet 
                5.2.1 อธิบายสถาปัตยกรรมและโครงสร้างการท างานของระบบเครือข่าย Ethernet 
              5.2.2 เปรียบเทียบคุณสมบติัของการเช่ือมต่อ Ethernet แบบต่างๆ 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
17. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
18. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวิชา 
19. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
20. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
21. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศันเ์พื่อใหผู้เ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
22. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
23. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวิชาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
24. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
25. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

9. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

10. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวินยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
13. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
14. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
15. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

21. ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ 
 
22. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
23. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
24. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วิเคราะห์ตามใบงาน 
25. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
9. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
10. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
5. ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
13. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
14. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
15. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
5. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

9. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
10. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทัศน์ 
17. แผน่ใส 
18. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
19. วีดีทศัน ์
20. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
9. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
10. สงัเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
17. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสยั เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
18. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
19. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
20. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 

 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        6 

วชิา  คอมพิวเตอร์เครือข่าย สอนคร้ังที ่   15-16 
ช่ือหน่วย   อินเตอร์เน็ตเวิร์ค คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง             อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
     6.1  หลกัการพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตเวิร์ค 
               6.2  Hub 
               6.3  Bridge 
               6.4  Switches  
               6.5 Router 
               6.6 Routing Protocol 
สาระส าคญั 
           Internet  คือ การท่ีหลายๆ เครือข่ายเช่ือมต่อกนัและท างานเสมือนเป็นเครือข่ายอนัเดียวกนั 
ก่อนท่ีจะมีการลงลึกไปสู่โครงสร้างของอินเตอร์เน็ตเวิร์ค ผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจก่อนวา่เครือข่ายอินเตอร์ 
เน็ตเวิร์คคืออะไร ท่ีจริงแลว้อินเตอร์เน็ตเวิร์คกคื็อการเช่ือมต่อเครือข่ายหลายๆ วงเขา้ดว้ยกนั เม่ือมี
การเช่ือมต่อและขยายเครือข่าย ซ่ึงเกิดมาจากความตอ้งการท่ีจะเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ เขา้ดว้ยกนั จึง
มีผูใ้ชใ้ชเ้น็ตเวร์ิคร่วมกนัจ านวนมากท าใหเ้น็ตเวิร์คไดค่้อยๆ เติบโตไปเร่ือยๆ 
สมรรถนะที่พงึประสงค์                                                                                                                                                                  
    6.1 เขา้ใจหลกัการพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตเวิร์ค 
         6.1.1 อธิบายการเกิดความหนาแน่นของช่องทางการส่ือสารของเครือข่าย LAN 
         6.1.2 อธิบายหลกัการของการแบ่งเซกเมนตเ์ครือข่าย 
   6.2 เขา้ใจหลกัการท างานของอุปกรณ์ Hub 
         6.2.1 อธิบายหลกัการท างานของ Hub 
         6.2.2 อธิบายการใชง้านของ Hub ชนิดต่างๆ 
   6.3 เขา้ใจหลกัการท างานของอุปกรณ์ Bridge 
         6.3.1 อธิบายหลกัการพื้นฐานของ Bridge 
         6.3.2 อธิบายการท างานของ Bridge 
   6.4 น าความรู้เร่ืองอุปกรณ์ Switchesไปใชใ้นการออกแบบเครือข่าย 
   6.5 เขา้ใจหลกัการท างานของอุปกรณ์ Router 
   6.6 เขา้ใจหลกัการท างานของ Routing Protocol 
 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
21. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
22. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวิชา 
23. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
24. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
26. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศันเ์พื่อใหผู้เ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
27. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
28. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวิชาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
29. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
30. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

11. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

12. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวินยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
16. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
17. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
18. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

26. ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ 
 
27. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
28. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
29. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วิเคราะห์ตามใบงาน 
30. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
11. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
12. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
6. ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
16. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
17. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
18. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
6. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

11. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
12. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทัศน์ 
21. แผน่ใส 
22. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
23. วีดีทศัน ์
24. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
11. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
12. สงัเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
21. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสยั เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
22. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
23. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
24. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 

 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        7 

วชิา  คอมพิวเตอร์เครือข่าย สอนคร้ังที ่   17-18 
ช่ือหน่วย   ระบบเครือข่ายแบบ WAN คาบรวม      4 

ช่ือเร่ือง             ระบบเครือข่ายแบบ WAN จ านวนคาบ    4 
หัวข้อเร่ือง            
            7.1 ประเภทของเครือข่ายระยะไกล 
            7.2 ระบบส่งสญัญาณแบบสวติช่ิง 
            7.3 X.25 
           7.4 Frame Relay , ATM , ISDN 
สาระส าคญั 
           ระบบเครือข่ายแบบ WAN หรือระบบเครือข่ายระยะไกล จะเป็นระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยง 
เครือข่ายแบบทอ้งถ่ินตั้งแต่ 2 เครือข่ายข้ึนไปเขา้ดว้ยกนัผา่นระยะทางท่ีไกลมาก โดยการเช่ือมโยง
จะผา่นช่องทางการส่ือสารขอ้มูลสาธารณะของบริษทัโทรศพัท ์หรือองคก์ารโทรศพัทข์องประเทศ
ต่างๆเช่น สายโทรศพัทแ์บบอนาลอก สายแบบดิจิตอล ดาวเทียม ไมโครเวฟ เป็นตน้ 
สมรรถนะที่พงึประสงค์                                                                                                                                                                  
           7.1 เขา้ใจประเภทของเครือข่ายระยะไกล 
           7.2 เขา้ใจระบบส่งสญัญาณแบบสวิตช่ิง 
           7.3 เขา้ใจการท างานของ X.25 
           7.4 เขา้ใจการท างานของ Frame Relay 
           7.5 เขา้ใจการท างานของ ATM 
           7.6 เขา้ใจการท างานของ ISDN 
           7.7 เขา้ใจการท างานของ xDSL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
25. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
26. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเน้ือหารายวิชา 
27. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
28. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
31. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศันเ์พื่อใหผู้เ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
32. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
33. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัความหมายของ

เน้ือหารายวิชาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
34. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
35. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

13. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

14. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวินยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
19. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
20. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
21. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

31. ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ 
 
32. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
33. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
34. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วิเคราะห์ตามใบงาน 
35. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
13. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
14. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
7. ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
19. ใหท้ าค าถามทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 
20. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ 
21. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
7. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ย จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

13. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
14. แผนการสอนหน่วยท่ีเรียน 

ส่ือโสตทัศน์ 
25. แผน่ใส 
26. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
27. วีดีทศัน ์
28. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
13. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
14. สงัเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
25. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสยั เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
26. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
27. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
28. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 

 
 
 


