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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและช่ือวิชา             10112410 เครือขายคอมพิวเตอร  
                                      Computer Network 
2.  สภาพรายวิชา               กลุมทักษะวิชาเลือกเสรี   
                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี         
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
4.  รายวิชาพ้ืนฐาน              ไมมี 
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  1  ชั่วโมง    ปฏิบตัิ 3  ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 4  ชั่วโมง  และนักศึกษา 
                                      จะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด 16  สัปดาห    
                                     ( ไมรวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จํานวนหนวยกิต             หนวยกิต 2 (1-3-3) 
7. จุดมุงหมายรายวิชา         1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการทํางานและองคประกอบของระบบ 
                                         เครือขาย  

                                    2. สามารถเลือกใชอุปกรณและเชื่อมตอระบบเครือขายเบื้องตน  
                                      3. ประยุกตใชงานเครือขายในองคกร  

                                          4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 
                                           

  8. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสายและไรสาย 
เขียนและอานแบบ เครือขายคอมพิวเตอร การใชงานของเครื่องมือทดสอบท่ี
เก่ียวของ อุปกรณในการรับ-สงสัญญาณ อุปกรณติดตั้ง สาย อุปกรณจับยึด ข้ัวตอ
สาย เตาเสียบ การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบระบบปองกัน การประมาณ 
ราคาและการทดสอบการทํางาน 

หมายเหตุ       1. การเขียนจุดมุงหมายรายวิชา ตอง    
                       1.1 เปนจดุประสงคท่ัวไป  

                                           1.2  ตองครอบคลุมท้ังรายวิชาโดยดูจากคําอธิบายรายวิชาเปนหลัก                                                                                                                                                                    
                                           1.3  เรียงตามลําดับการเรียนรู  ต่ําไปสูง (ข้ึนอยูกับตองการใหผูเรียนบรรลุถึงระดับใด)  
                                           1.4  จํานวนขอควรไมควรเกิน 10 ขอ                                                                                                                      

                   2. การแบงบท-หัวขอ  ในทางปฏิบัติทําไดโดยนําเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชามาจัดกลุมใหเปนบท  
โดยเรียงลําดับเนื้อหาใหมีความตอเนื่องของเนื้อหาและแต ละบทเรยีนจะตองมี หัวขอยอยบทละไมต่ํากวา 2 หัวขอ     
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การแบงบทเรียน/หัวขอ 

 
  บทเรียนท่ี 

 
รายการ 

เวลา(ช่ัวโมง) 

ท ป 

1 1. หลักการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสายและไรสาย 

1.1 หลักการทํางานและองคประกอบของระบบเครือขาย 

1.2 ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร 
1.3 ลักษณะการเชื่อมตอของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
1.4 เครือขายมีสาย (LAN) 
1.5 เครือขายไรสาย (Wireless LAN) 
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2 2. การเขียนและอานแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
2.1 หลักการเขียนและอานแบบระบบเครือขาย 
2.1 ระบบ LAN (Local Area Network) 

2.2 ระบบ MAN (Metropolitan Area Network) 
2.3 ระบบ WAN (Wide Area Network) 
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3 3. การใชงานของเครื่องมือทดสอบท่ีเก่ียวของกับเครือขายคอมพิวเตอร  
           3.1 เครื่องตรวจสอบสายสัญญาณ 

        3.2 เครื่องตรวจสอบเครือขายไรสาย Wi-Fi 
        3.3 เครื่องตรวจสอบเช็คคุณภาพสายเคเบิ้ล 
       3.4 เครื่องตรวจสอบสายไฟเบอร 
       3.5 การนําเครื่องมือทดสอบไปใชงานในระบบเครือขาย 
 

3 9 

4 4. อุปกรณในการรับ-สงสัญญาณ ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
          4.1 การดเครือขาย (Network Interface Card) 

4.2 ฮับ (Hub) 
4.3 สวิตช (Switch) 
4.4 บริดจ (Bridge) 
4.5 รีพีตเตอร (Repeater) 
4.6 โมเด็ม (Modem) 
4.7 เราเตอร (Router) 
4.8 เกตเวย (Gateway) 
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5 5. การใชงานอุปกรณติดตั้ง สาย อุปกรณจับยึด ข้ัวตอสาย เตาเสียบ 

5.1 สายคูบิดเกลียว (twisted pair) 
5.2 สายคูเกลียวชนิดไมหุมฉนวน (Unshielded Twisted Pair ) 
5.3 สายโคแอกเชียล 
5.4 อุปกรณจับยึด 

2 6 
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การแบงบทเรียน/หัวขอ (ตอ) 
 

 
  บทเรียนท่ี 

 
รายการ 

เวลา(ช่ัวโมง) 

ท ป 

 5.5 ข้ัวตอสาย 
5.6 เตาเสียบ 

  

6 6. การติดต้ังระบบและโปรแกรมจัดการระบบระบบปองกันในเครือขาย
คอมพิวเตอร 
6.1 การติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
6.2 การติดตั้งโปรแกรมจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
6.3 การติดตั้งระบบปองกันในเครือขายคอมพิวเตอร 
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7 7. การประมาณราคาและการทดสอบการทํางาน 
7.1 การทดสอบการทํางานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
7.2 การประมาณราคางานในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

1 3 
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จุดประสงคการสอน 

 
  บทเรียนท่ี 

 
รายการ 

เวลา(ช่ัวโมง) 

ท ป 

1 1. มีความรูในหลักการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบมี
สายและไรสาย 

1.1 มีความรูเก่ียวกับหลักการทํางานและองคประกอบของระบบ
เครือขาย 

1.2 มีความรูเก่ียวกับประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร 
1.3 มีความรูเก่ียวกับลักษณะการเชื่อมตอของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
1.4 เขาใจหลักการของระบบเครือขายมีสาย (LAN) 
1.5 เขาใจหลักการของระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) 
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2 2. สามารถเขียนและอานแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2.1 รูหลักการเขียนและอานแบบระบบเครือขาย  
2.2 เขาใจหลักการทํางานระบบ LAN (Local Area Network) 

2.3 เขาใจหลักการทํางานระบบ MAN (Metropolitan Area 

Network) 
2.4 เขาใจหลักการทํางานระบบ WAN (Wide Area Network) 
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3 3. เขาใจหลักการใชงานของเครื่องมือทดสอบท่ีเก่ียวของกับเครือขาย
คอมพิวเตอร  

           3.1 เขาใจหลักการใชงานเครื่องตรวจสอบสายสัญญาณ 
        3.2 เขาใจหลกัการใชงานเครื่องตรวจสอบเครือขายไรสาย Wi-Fi 
        3.3 เขาใจหลักการใชงานเครื่องตรวจสอบเช็คคุณภาพสายเคเบิ้ล 
       3.4 เขาใจหลักการใชงานเครื่องตรวจสอบสายไฟเบอร 
       3.5 สามารถนําเครื่องมือทดสอบไปใชงานในระบบเครือขาย 
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4 4. รูหลักการใชอุปกรณในการรับ-สงสัญญาณ ในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

          4.1 เขาใจหลักการทํางานของการดเครือขาย (Network Interface 
Card)  

4.2 เขาใจหลักการทํางานของฮับ (Hub) 
4.3 เขาใจหลักการทํางานของสวิตช (Switch) 
4.4 เขาใจหลักการทํางานของบริดจ (Bridge) 
 

3 
 

9 
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จุดประสงคการสอน (ตอ) 

 
  บทเรียนท่ี 

 
รายการ 

เวลา(ช่ัวโมง) 

ท ป 

 4.5 เขาใจหลักการทํางานของรีพีตเตอร (Repeater) 
4.6 เขาใจหลักการทํางานของโมเด็ม (Modem) 
4.7 เขาใจหลักการทํางานของเราเตอร (Router) 
4.8 เขาใจหลักการทํางานของเกตเวย (Gateway) 
 

  

5 5. สามารถใชงานอุปกรณติดตั้ง สาย อุปกรณจับยึด ข้ัวตอสาย 
เตาเสียบ 

5.1 สามารถนําสายคูบิดเกลียว (twisted pair) ไปใชงานได 
5.2 สามารถนําสายคูเกลียวชนิดไมหุมฉนวน (Unshielded Twisted 
Pair ) ไปใชงานได 
5.3 สามารถนําสายโคแอกเชียล ไปใชงานได 
5.4 สามารถนําอุปกรณจับยดึ ไปใชงานได 
5.5 สามารถนําข้ัวตอสาย ไปใชงานได 
5.6 สามารถนําเตาเสียบ ไปใชงานได 
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6 6. สามารถติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบระบบปองกันใน
เครือขายคอมพิวเตอร 
6.1 สามารถติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
6.2 สามารถติดตั้งโปรแกรมจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
6.3 สามารถติดตั้งระบบปองกันในเครือขายคอมพิวเตอร 
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7 7. สามารถประมาณราคาและการทดสอบการทํางาน 
7.1 สามารถทดสอบการทํางานของระบบเครือขายได 
7.2 สามารถประมาณราคาในงานของระบบเครือขายได 
 

1 3 

 

หมายเหตุ  การเขียนจุดสงคการสอน 
1. นําชื่อบทเรียนมาเขียนเปนจุดประสงคท่ัวไป  โดย ใชกริยานํา   รู    เขาใจ    นํา...........ไปใช    วิเคราะห     

สังเคราะห  ประเมิน เปนตน ใหครอบคลุมหัวขอท้ังหมดในบทเรียนนี้  หรือไมถาเขียนยากก็ใหทําเปนชื่อบทก็ได 
2. นําหัวขอในแตละบทมาเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และตองสอดคลองวัตถุประสงคท่ัวไปของบท  ใน

ขอ 1 ดูจากตารางกริยาใชนํา 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบงเปน 7 หนวย   แยกได     7  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเปน 3  สวนโดย 

แบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม  ท้ังรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานท่ีมอบหมาย 20 คะแนน หรือรอยละ 20  
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม 20 คะแนน  
       หรือรอยละ 20   
  1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 60 คะแนน หรือรอยละ 60 
โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป 

 
2. เกณฑผานรายวิชา  ผูท่ีจะผานรายวิชานี้จะตอง 

  2.1  คะแนนสอบรวมตองไมต่ํากวารอยละ 50  
  2.2  มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80  
  2.3  ตองผานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑคาระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2  ผูท่ีไมผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคา 

      ระดบัคะแนน F 
3.2  ผูท่ีผานเกณฑขอ 2  จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 
     คะแนนรอยละ  80  ข้ึนไป               ไดระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 75-79 ไดระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 70-74 ไดระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 65-69 ไดระดบัคะแนน  C+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 60-64 ไดระดบัคะแนน  C 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 55-59 ไดระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 50-54 ไดระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ํากวารอยละ  50 ไดระดับคะแนน  F 
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ตารางกําหนดนํ้าหนักคะแนน 
เล

ขที่
บท

เร
ียน

   คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 
 
 
 

ช่ือบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
วย

 

น้ําหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิ
สัย

 

คว
าม

รู-
คว

าม
จํา

 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

ําไ
ปใ

ช 

สูง
กว

า 

1 หลักการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสายและไร
สาย 

5 3 2 0  0 

2 การเขียนและอานแบบ เครือขายคอมพิวเตอร  8 1 3 0  4 
3 การใชงานของเครื่องมือทดสอบ ท่ี เก่ียวของกับ เครือขาย

คอมพิวเตอร  
11 0 4 1  6 

4 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณในการรับ-สงสัญญาณ ในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

10 0 7 0  3 

5 การใชงานอุปกรณติดตั้ง สาย อุปกรณจับยึด ข้ัวตอสาย เตาเสียบ  13 0 0 5  8 
6 การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบระบบปองกันใน

เครือขายคอมพิวเตอร 
10 0 0 3  7 

7 การประมาณ ราคาและการทดสอบการทํางาน 4 0 0 2  2 
        
        
        
        

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 60 4 16
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30 

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ช้ินงาน เปนการบูรณาการทุก
หนวย) 

20 

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 
 รวมท้ังส้ิน 100 

 
หมายเหตุ   

1. การกําหนดคะแนนในรายบท ใหใชเวลาท่ีใชในการสอนมาเปนตัวแบงโดยเทียบเปน สัดสวนในการ  
   กําหนดก็ได 

      2. การกําหนดคะแนนยอย ๆ ในแตละระดับของพุทธพิสัย (ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใข และ 
       สูงกวา)  ใหใชวิธีรวมจํานวนขอของจุดประสงคการสอนในแตละระดับเขาดวยกัน  แลวเทียบเปนสัดสวน 
         ในการกําหนดคะแนนก็ได  เชนหนวยท่ีหนึ่ง 10 คะแนน   เม่ือนับจุดประสงค มีระดับความรูความจํา 3 ขอ  
         ความเขาใจ 9 ขอ การนําไปใข 18 ขอ เม่ือเทียบสัดสวนจะไดความรูความจํา 1 คะแนน  ความเขาใจ3  
         คะแนน   และการนําไปใช 6  คะแนน(ถาเปนทศนิยมใหปดเปนจํานวนเต็ม)   
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กําหนดการสอน 

สัปดาหท่ี วัน / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 
1-3 -  หลักการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสายและไร

สาย 
 

4-5 -  การเขียนและอานแบบ เครือขายคอมพิวเตอร   

6-8  -  การใชงานของเครื่องมือทดสอบท่ีเก่ียวของกับเครือขายคอมพิวเตอร   
9 -  สอบกลางภาค  

10-12 -  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณในการรับ-สงสัญญาณ ในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

 

13-14 -  การใชงานอุปกรณติดตั้ง สาย อุปกรณจับยึด ข้ัวตอสาย เตาเสียบ   
15-16 -  การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบระบบปองกันในเครือขาย

คอมพิวเตอร 
 

17 -  การประมาณ ราคาและการทดสอบการทํางาน  
18 -                                 สอบปลายภาค  
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บรรณานุกรม 

(ไดแกหนังสือ ตํารา หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีใชประกอบในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน
จะวางไวท่ีจุดนี้หรือท่ีทายเลมก็ได การเขียนก็ใหเปนไปตามหลักสากล เชน ช่ือผูแตง./ (ปท่ีพิมพ)./ ช่ือเรื่อง/
ครั้งท่ีพิมพ./จังหวัดท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ เปนตน) 

อ.อัมรินทร เพ็ชรกุล./เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน./ 


	ลักษณะรายวิชา
	เวลา(ชั่วโมง)
	รายการ
	  บทเรียนที่
	ป
	เวลา(ชั่วโมง)
	รายการ
	  บทเรียนที่
	ป
	เวลา(ชั่วโมง)
	รายการ
	  บทเรียนที่
	ป
	เวลา(ชั่วโมง)
	รายการ
	  บทเรียนที่
	ป
	การประเมินผลรายวิชา

