
 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา 20204-2005  จำนวน 3 หน่วยกติ 4 ชั่วโมง  (2-2-3) 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรโตคอล
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมประยกต์ 
และโปรแกรมยูทิลิต้ีบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
3.1.1 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.1.2  สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
3.1.3  สามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
3.1.4  มีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและกระบวนการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4.1.2  ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 
4.1.3  ประยกุต์ใช้ในงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0.5 0.5     2 1.5 5 8 4 

2. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 0.5 0.5 1    6 4.5 15 7 8 

3. ประเภทของเครือข่าย 0.5 0.5     4 3 10 6 8 

4. ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย 0.5 0.5 1    6 4.5 15 4 8 

5. โปรโตคอล 0.5 0.5 1    4 3 10 5 4 

6. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 2 2 2    6 4.5 15 3 12 

7. การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย 3 3 3    6 4.5 15 1 12 

8. การใช้โปรแกรมประยุกต์และ
โปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย 

2 2 3    6 4.5 15 2 12 

สอบประมวลผลความรู้  4 

รวม 9.5 9.5 11         

รวมทั้งหมด 30 40 30 100  72 
ลำดับความสำคัญ 2 1 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 พ้ืนฐานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4 1 .  บอกความหมายของระบบ
เครือข่าย ได้ถูกต้อง 
2. บอกประโยชน์ของเคร ือข ่าย
คอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายหลักการทำงานของระบบ
เครือข่าย ได้ถูกต้อง 
4 .บอกค ุณล ั กษณะท ั ่ ว ไปขอ ง
แบบจำลองโอเอสไอ (OSI Model) 
ได้ถูกต้อง 
5. บอกถึงองค์ประกอบของระบบ
เครือข่ายพ้ืนฐาน ได้ถูกต้อง 
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เก ี ่ยวกับพื ้นฐาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายหลักการทำงานของระบบ
เครือข่าย และคุณลักษณะทั ่วไป
ของแบบจำลองโอเอสไอ  (OSI 
Model) 

หน่วยที่ 2 อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย 

8 1. บอกความหมายของอ ุปกรณ์
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในแต่
ละชนิด 
2. อธิบายความสามารถของอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย 
3. บอกประเภทของอุปกรณ์ไร้สาย
แต่ละประเภทได้ 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย 

หน่วยที่ 3 ประเภทของ
เครือข่าย 

8 1. บอกความหมาย องค์ประกอบ
เครือข่ายแลน ประเภท 
2. บอกถึงมาตรฐานเครือข่ายแลน  
3. บอกความหมาย วิธ ีการเข้าใช้
ตัวกลางและรูปแบบการเชื ่อมต่อ 
Ethernet 
 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับประเภท
ของเครือข่าย 
 
 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

  4. บอกความหมายของเครือข่าย
แลนไร้สาย  
5. บอกถึงวิธีการจัดการระบบความ
ปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
6. บอกถึงมาตรฐานเครือข่ายแลนไร้
สาย ได ้
7. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

 

หน่วยที่ 4 ตัวกลางการ
เชื่อมต่อเครือข่าย 

8 1. บอกลักษณะสาย Coaxial ได้
ถูกต้อง (ด้านความรู้) 
2. บอกลักษณะและชนิดของสายคู่
บิดเกลียว ได้ถูกต้อง (ด้านความรู้) 
3. บอกถ ึงการเช ื ่อมต ่อสายค ู ่ตี
เกลียว ได้ถูกต้อง (ด้านความรู้) 
4. บอกลักษณะสายใยแก้วนำแสง 
ได้ถูกต้อง (ด้านความรู้) 
5. บอกลักษณะการสื ่อสารไร้สาย
แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง (ด้านความรู้) 
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวกลางการ
เชื่อมต่อเครือข่าย 
2. เชื่อมต่อเครือข่าย 

หน่วยที่ 5 โปรโตคอล 4 1. บอกความหมายของโปรโตคอล 
ได้ถูกต้อง  
2. บอกความหมายของโปรโตคอล 
TCP/IP ได้ถูกต้อง 
3. บอกความหมายของโปรโตคอล 
TCP ได้ถูกต้อง  
4. อธิบายลักษณะของ IP Address 
ได้ถูกต้อง  
5. อธ ิบายล ักษณะของ Subnet 
Mask ได้ถูกต้อง  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรโตคอล 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

  6. บอก Private Address ได้ถูกต้อง  
7. บอกความหมายของโปรโตคอล 
FTP ได้ถูกต้อง 
8. บอกความหมายของโปรโตคอล 
HTTP ได้ถูกต้อง 
9. บอกความหมายของโปรโตคอล 
UDP ได้ถูกต้อง 
10.  มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที ่ 6 รูปแบบการ
เชื่อมต่อเครือข่าย 

12 

 

 

1. บอกความหมายของโทโพโลยี ได้ 
2. บอกถึงลักษณะโทโพโลยีแบบบัส 
(Bus) ได้ถูกต้อง  
3. บอกถึงลักษณะโทโพโลยีแบบ
ดาว (Star)ได้ถูกต้อง  
4. บอกถึงลักษณะโทโพโลยีแบบวง
แหวน (Ring) ได้ถูกต้อง  
5.  บอกถ ึงร ูปแบบการเช ื ่ อมต่อ
เครือข่าย ได้ถูกต้อง  
6. อธิบายวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย 
LAN ได้ถูกต้อง  
7. อธ ิบายว ิธ ีการเช ื ่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต ได้ถูกต้อง  
8. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ
เชื่อมต่อเครือข่าย 
2 .  เช ื ่ อมต ่ อ เคร ื อข ่ ายภาย ใน
สถานศึกษา 

หน ่ วยท ี ่  7 การต ิ ดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

12 1. บอกความหมายระบบปฏิบัติการ
เครือข่าย ได้ถูกต้อง (ด้านความรู้) 
2. บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์ ได้ถูกต้อง (ด้านความรู้) 
3. บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ
ยูนิกซ ์ได้ถูกต้อง (ด้านความรู้) 

1.แสดงความรู ้เกี ่ยวกับการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
2.การต ิดต ั ้ งระบบปฏ ิบ ัต ิ ก าร
เครือข่าย 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

   4. บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ
ลีนุกซ์ ได้ถูกต้อง  
5. บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ 
Novell Netware ได้ถูกต้อง  
6. บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ 
CentOS ได้ถูกต้อง 
7.อธิบายวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
CentOS ได้  
8. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

 

หน่วยที่ 8  การใช้โปรแกรม

ประย ุกต ์ และโปรแกรม
ยูทิลิตี้บนเครือข่าย 

12 1. ใช้คำสั่งตรวจสอบการทำงานของ
ระบบเครือข่ายพื้นฐาน ได้ถูกต้อง 
2.  อธ ิบายว ิ ธ ี การใช ้ โปรแกรม 
TeamViewer ได้ถูกต้อง  
3.  อธ ิบายว ิ ธ ี การใช ้ โปรแกรม 
PuTTY ได้ถูกต้อง  
4.  อธ ิบายว ิ ธ ี การใช ้ โปรแกรม 
FileZilla ได้ถูกต้อง  
5.  อธ ิบายว ิ ธ ี การใช ้ โปรแกรม 
Advanced IP Scanner ได้ถูกต้อง 
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด  

1. ใช้คำสั ่งตรวจสอบการทำงาน
ของระบบเคร ือข ่ายพื ้นฐาน ใช้
โปรแกรมประยุกต์และใช้โปรแกรม
ยูทิลิตี้บนเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

สอบปลายภาค 4   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 2 1.5 4.5 2.25 
2 2 6 4.5 12.5 6.25 
3 1 4 3 8 4.00 
4 2 6 4.5 12.5 6.25 
5 2 4 3 9 4.50 
6 6 6 4.5 16.5 8.25 
7 9 6 4.5 19.5 9.75 
8 7 6 4.5 17.5 8.75 

รวมทั้งรายวิชา 30 40 30 100 50  

การวัดผล 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
 
 



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.2 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.4 ใบงาน 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีทัศนคติท่ีดี  
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายของระบบเครือข่าย ได้ถูกต้อง 
1.2.2 บอกประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้อง 
1.2.3 อธิบายหลักการทำงานของระบบเครือข่าย ได้ถูกต้อง 
1.2.4 บอกคุณลักษณะทั่วไปของแบบจำลองโอเอสไอ (OSI Model) ได้ถูกต้อง 
1.2.5 บอกถึงองค์ประกอบของระบบเครือข่ายพื้นฐาน ได้ถูกต้อง 
1.2.6 การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนจะต้องกระจายงานได้ทั่วถึง และ

ตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่าง
พร้อมเพรียง 

1.2.7 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี
การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

1.2.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของระบบเครือข่าย 

3.2 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.3 หลักการทำงานของระบบเครือข่าย 

3.4 แบบจำลองโอเอสไอ (OSI Model) 

3.5 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย

เรื่อง พ้ืนฐานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
พร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับครู หรือครู
ส ุ ่มเร ียกนักเร ียน เพ่ือ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักเรียนทำใบงานที่ 1 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 



 

 

จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       2    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม        4.5 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... .....................................................................................................

....……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................

............................................................................................................................. ...............................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
 



 

 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดบอกถึงความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามคำสั่ง 
 ข. รูปแบบการทำงานร่วมกันในสถานที่ต่างๆ  
  ค. การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน  
  ง. รูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ 
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 ก. ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน          
 ข. แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน  
  ค. สร้างความทันสมัยในองค์กร 
    ง. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
3. ข้อใดบอกถึงหลักการทำงานของระบบเครือข่ายได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ส่งข้อมูลผ่านสื่อกลาง โดยจะต้องมีข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
 ข. การรับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วส่งผลออกแสดงทางอุปกรณ์แสดงผล 
 ค. การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอะนาล็อกเพ่ือส่งไปตามสายสัญญาณ  
 ง. การแปลงสัญญาณจากอุปกรณ์อินพุทเพ่ือส่งให้หน่วยประมวลผล 
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล 
 ก.  ผู้ส่ง               
 ข. โปรโตคอล 
  ค. บุคคลที่เกี่ยวข้อง                
 ง. สื่อกลาง 
5. ข้อใดกล่าวถึงคุณลักษณะทั่วไปของแบบจำลองโอเอสไอ (OSI Model) ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
 ข. ระเบียบวิธีการ หรือข้อตกลงในการสื่อสารข้อมูล 
 ค. คุณสมบัติและมาตรฐานการทำงานภายในระบบการสื่อสาร 
 ง. รูปแบบการเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. ข้อใดบอกถึงความหมายของ Physical layer ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้านรับและด้านส่งเข้าหากันผ่านระบบเครือข่าย 
 ข. มต่อรับส่งข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์ 
  ค. ติดต่อกับผู้ใช้ในระดับโปรแกรมประยุกต์   
  ง. การเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างคอมพิวเตอร์ 
7. ข้อใดบอกถึงความหมายของ Data Link layer ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างคอมพิวเตอร์ 
 ข. เชื่อมต่อรับส่งข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์ 



 

 

 ค. ทำหน้าที่ตกลงกับคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งในระดับชั้นเดียวกัน 
 ง. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้านรับและด้านส่งเข้าหากันผ่านระบบเครือข่าย 
8. ข้อใดบอกถึงความหมายของ Network layer ได้ถกูต้องที่สุด 
 ก. เชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระดับสูงจาก Layer 5        
 ข. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้านรับและด้านส่งเข้าหากันผ่านระบบเครือข่าย 
 ค. ควบคุมจังหวะในการรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทั้งสองด้าน     
 ง. ทำหน้าที่ตกลงกับคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งในระดับชั้นเดียวกัน 
9. ข้อใดบอกถึงความหมายของ Application Layer ได้ถูกต้องที่สุด  
 ก. ติดต่อกับผู้ใช้ในระดับโปรแกรมประยุกต์      
 ข. เชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระดับสูงจาก Layer 5 
  ค. ควบคุมจังหวะในการรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทั้งสองด้าน 
 ง. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้านรับและด้านส่งเข้าหากันผ่านระบบเครือข่าย 
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน 
 ก. เอกสารประกอบ    
 ข. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ค. สายสัญญาณ                  
 ง. โปรโตคอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและสามารถปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์ ได้อย่างถูกต้อง 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
1.2.2 เปรียบเทียบรุ่นและลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ 
1.2.3 บอกส่วนประกอบบนหน้าจอหลักของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ 
1.2.4 ปรับแต่งหน้าจอภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ 
1.2.5 ปรับแต่งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในวินโดวส์ได้ 
1.2.6 จัดการไฟล์และโฟลเดอร์โดยใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ 
1.2.7 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.8 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 ปรับแต่งสภาพแวดล้อม และจัดการไฟล์-โฟลเดอร์ ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 
3 เนื้อหา 

3.1 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.1.1 Repeater 
3.1.2 Bridge 
3.1.3 Hub 
3.1.4 Switch 
3.1.5 Router 
3.1.6 Gateway 
3.1.7 Server 
3.1.8 Client 
3.1.9 Modem 

3.2 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

3.2.1 Firewall 
3.2.2 AAA Server 



 

 

3.3 อุปกรณ์ไร้สาย Wireless NICs 
3.3.1 Wireless Access Points 
3.3.2 Wireless Bridge 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
2/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 2 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง อุปกรณ์ระบบเครือข่าย  
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม 
ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       2  คะแนน 
ทักษะ       6    คะแนน 
จิตพิสัย       4.5  คะแนน 
รวม       12.5 คะแนน 
 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมนิผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……...................................................... ................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................. ......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………...........
.... 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   อุปกรณ์ระบบเครือข่าย   
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดบอกความหมาย Repeater ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 ข. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น 
  ค. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต  
  ง. อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง 
2. ข้อใดบอกความหมาย Bridge ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง  
 ข. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน  
  ค. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต  
 ง. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น 
3. ข้อใดบอกความหมาย Hub ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น 
 ข. อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง 
 ค. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต 
 ง. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
4. ข้อใดบอกความหมาย Switch ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น 
 ข. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต 
  ค. อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง       
 ง. อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง 
5. ข้อใดบอกความหมาย Router ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง 
 ข. อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง 
 ค. อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบไร้สาย  
 ง. ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมข้อมูล 
6. ข้อใดบอกถึงลักษณะของ Firewall ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 ข. อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง 
  ค. อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ 
  ง. ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมข้อมูล 



 

 

7. ข้อใดบอกความหมายของ AAA Server ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบไร้สาย  
 ข. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 ค. ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมข้อมูล 
 ง. อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ 
8. ข้อใดบอกความหมายของ Wireless NICs ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ 
 ข. อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง 
 ค. อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบไร้สาย  
 ง. อุปกรณ์ท่ีใช้ในเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ 
9. ข้อใดบอกความหมายของ Wireless Access Points ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์กระจายและเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย 
 ข. อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง  
  ค. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 ง. อุปกรณ์ที่ใช้ในเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ 
10. ข้อใดบอกความหมายของ Wireless Bridge ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. อุปกรณ์กระจายและเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย      
 ข. อุปกรณ์ที่ใช้ในเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ 
  ค. อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบไร้สาย  
 ง. อุปกรณ์เลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเภทของเครือข่าย  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประเภทของเครือข่าย และมีทัศนคติที่ดี 
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายเครือข่ายแลนได้  
1.2.2 บอกถึงองค์ประกอบเครือข่ายแลนได้  
1.2.3 บอกประเภทของเครือข่ายแลนได้  
1.2.4 บอกถึงมาตรฐานเครือข่ายแลนได้  
1.2.5 บอกความหมายและรูปแบบการเชื่อมต่อ Ethernet ได ้ 
1.2.6 บอกความหมายของเครือข่ายแลนไร้สาย ได ้ 
1.2.7 บอกถึงวิธีการจัดการระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายได้ 
1.2.8 บอกถึงมาตรฐานเครือข่ายแลนไร้สายได้  
1.2.9 บอกถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อเครือข่ายไร้สายได้  
1.2.10 บอกการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายแลนได้  
1.2.11 บอกถึงลักษณะเครือข่ายโทเค็นบัสได้  
1.2.12 บอกถึงลักษณะเครือข่ายโทเค็นริงได้  
1.2.13 บอกถึงลักษณะเครือข่าย FDDI ได ้ 
1.2.14 บอกถึงลักษณะเครือข่าย ATM ได ้ 
1.2.15 อธิบายลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนได้ 
1.2.16 บอกความหมายเครือข่ายแวน ได ้
1.2.17 บอกความหมายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
1.2.18 บอกความหมาย VPN ได้ 
1.2.19 บอกความหมาย Intranet and Extranet ได ้
1.2.20 การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนจะต้องกระจายงานได้ทั่วถึง และ

ตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่าง
พร้อมเพรียง 

1.2.21 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี
การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  



 

 

1.2.22 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.23 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครือข่าย 
3 เนื้อหา 

3.1 เครือข่ายแลน (LAN) 
3.1.1 ความหมายเครือข่ายแลน 
3.1.2 องค์ประกอบของเครือข่ายแลน 
3.1.3 ประเภทของเครือข่ายแลน 
3.1.4 มาตรฐานเครือข่ายแลน 
3.1.5 การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายแลน 

3.2 โทเค็น (Token) 
3.2.1 โทเค็นบัส (Token Bus) 
3.2.2 โทเค็นริง (Token Ring) 
3.2.3 FDDI 
3.2.4 เครือข่ายเอทีเอ็ม 

3.3 เครือข่ายแลนเสมือน 
3.4 เครือข่ายแวน (WAN) 
3.5 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.6 VPN 
3.7 Intranet and Extranet 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/8 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 3 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง ประเภทของเครือข่าย  
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม 
ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครบูันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        8 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
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• ผลการสอนของครู 
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3   ประเภทของเครือข่าย 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดจงบอกความหมายเครือข่ายแลน ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง การเชื่อมโยงจะต้องอาศัยระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ 
 ข. ระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียงกัน 
  ค. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ 
  ง. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก 
2. ข้อใดเป็นประเภทของเครือข่ายแลน 
 ก. MAN (Metropolitan Area Network)  
 ข. Intranet 
  ค. แบบ peer-to-peer และแบบ Client/Server   
 ง. Extranet 
3. ข้อใดบอกความหมาย Ethernet ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแลนที่ใช้โปรโตคอล CSMA/CD 
 ข. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก 
 ค. เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียงกัน 
 ง. เป็นเครือข่ายที่ทุกสถานีทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย 
4. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานเครือข่าย Ethernet 
 ก. 10Base5               ข. 1000Base-T 
  ค. 100Base-FX             ง. 10Base-BC 
5. ข้อใดบอกความหมายของ Fast Ethernet ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นแบบที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด 1 Gbps 
 ข. เป็นแบบที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด 100 Mbps 
 ค. IEEE 802.3u 
 ง. เป็นเครือข่ายแลนที่นำมาใช้เป็นเครือข่ายหลักสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอ่ืน 
6. ข้อใดบอกความหมายของ Gigabit Ethernet ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นแบบที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด 100 Mbps 
 ข. เป็นแบบที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด 1 Gbps 
  ค. เป็นแบบที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด 10 Gbps 
  ง. เป็นเครือข่ายแลนที่นำมาใช้เป็นเครือข่ายหลักสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอ่ืน 
 
 



 

 

7. ข้อใดบอกความหมายของเครือข่ายแลนไร้สาย ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นเครือข่ายไร้สายภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.3 
 ข. เป็นเครือข่ายไร้สายภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 
 ค. เป็นเครือข่ายแลนที่มีการเชื่อมต่อแบบดาว โดยใช้สายคู่ตีเกลียว 
 ง. เป็นเครือข่ายแลนที่มีการเชื่อมต่อแบบบัส โดยใช้สายโคแอกเซียล 
8. ข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายแลน 
 ก. ด้านการศึกษา                
 ข. ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก 
 ค. ด้านธุรกิจ               
 ง. ด้านสาธารณสุข 
9. ข้อใดบอกถึงลักษณะเครือข่ายโทเค็นบัส ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นเครือข่ายแลนตามมาตรฐาน IEEE 802.4 ที่ใช้สายโคแอกเซียล 
 ข. เป็นเครือข่ายแลนตามมาตรฐาน IEEE 802.5 มีอุปกรณ์ศูนย์กลางที่เรียกว่า MSAU 
  ค. เป็นเครือข่ายแลนที่มีการเชื่อมต่อแบบดาว โดยใช้สายคู่ตีเกลียว 
 ง. เป็นเครือข่ายไร้สายภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 
10. ข้อใดบอกถึงลักษณะเครือข่ายโทเค็นริง ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นเครือข่ายแลนตามมาตรฐาน IEEE 802.5 มีอุปกรณ์ศูนย์กลางที่เรียกว่า MSAU 
 ข. เป็นเครือข่ายแลนตามมาตรฐาน IEEE 802.4 ที่ใช้สายโคแอกเซียล 
  ค. เป็นเครือข่ายแลนที่มีการเชื่อมต่อแบบดาว โดยใช้สายคู่ตีเกลียว 
 ง. เป็นเครือข่ายไร้สายภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 
11.ข้อใดบอกถึงลักษณะเครือข่าย FDDI ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล โดยใช้เครือข่ายสายโทรศัพท์ที่มีอยู่ 
 ข. เป็นเครือข่ายที่ประยุกต์ได้ทั้ง LAN หรือ WAN 
  ค. เป็นกลไกควบคุมการรับส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันของเฟรมข้อมูล 
  ง. เป็นเครือข่ายแลนที่นำมาใช้เป็นเครือข่ายหลักสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอ่ืน 
12.ข้อใดบอกถึงลักษณะเครือข่าย ATM ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมแ 
 ข. เป็นเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ที่นิยมใช้ใน WAN 
  ค. เป็นเครือข่ายแลนที่นำมาใช้เป็นเครือข่ายหลักสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอ่ืน 
 ง. เป็นเครือข่ายที่ประยุกต์ได้ทั้ง LAN หรือ WAN 
 
 
 
 



 

 

13. ข้อใดเป็นวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายแลนเสมือน 
 ก. เป็นเครือข่ายแลนที่นำมาใช้เป็นเครือข่ายหลักสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอ่ืน 
 ข. เครือข่ายเสมือนส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะ 
 ค. ทำได้โดยใช้หมายเลขพอร์ตแมคแอดเดรส และไอพีแอดเดรส 
 ง. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก 
14.ข้อใดบอกความหมายเครือข่ายแวน ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียง 
 ข. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแลนที่อยู่ห่างไกลกัน 
  ค. เครือข่ายแลนจำลองย่อยที่ถูกสร้างภายใต้เครือข่ายแลนจริง  
 ง. เป็นเครือข่ายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ 2.4 GHz ด้วยความเร็ว 11 Mbps 
15. ข้อใดบอกความหมาย Leased Lines ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นระบบส่งสัญญาณหรือสายเช่า แบบวงจรสวิตซ์ 
 ข. เป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล โดยใช้เครือข่ายสายโทรศัพท์ที่มีอยู่ 
 ค. เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้สายโทรศัพท์ที่รองรับเสียงและข้อมูลบนสายสัญญาณเดียวกัน 
 ง. เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมแ 
16.ข้อใดไม่เป็นประโยชน์ของเครือข่ายแลนเสมือน 
 ก. ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ง่ายขึ้น 
 ข. เป็นการฝึกให้ผู้บริหารเครือข่ายต้องเป็นผู้แก้ไขข้อมูลด้วยตัวเอง 
  ค. ง่ายต่อการจัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบเครือข่าย 
  ง. เพ่ิมความปลอดภัยให้กับระบบ 
17. ข้อใดบอกความหมายของระบบดาวเทียม ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การรับส่งสัญญาณจากดาวเทียมประเภทค้างฟ้า 
 ข. การรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินที่มีเสาสูงมากๆ 
 ค. เป็นเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ที่นิยมใช้ใน WAN 
 ง. เป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล โดยใช้เครือข่ายสายโทรศัพท์ที่มีอยู่ 
18. ข้อใดบอกความหมายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก 
 ข. เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียงกัน 
 ค. เครือข่ายเสมือนส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะ 
 ง. ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เฉพาะภายในของหน่วยงาน 
 
 
 
 



 

 

19.ข้อใดบอกความหมาย VPN ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การรับส่งสัญญาณจากดาวเทียมประเภทค้างฟ้า 
 ข. เครือข่ายเสมือนส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะ  
  ค. เป็นเครือข่ายแลนที่นำมาใช้เป็นเครือข่ายหลักสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอ่ืน 
 ง. การจัดกลุ่มพอร์ตของสวิทช์เป็นกลุ่มเพ่ือแบ่งออกเป็นเครือข่ายย่อย 
20. ข้อใดบอกข้อแตกต่างของ Intranet และ extranet ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์เหมือนกัน   
 ข. Intranet เป็นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์แต่ extranet เป็นเครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ 
  ค. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกเหมือนกัน 
 ง. Intranet เป็นเครือข่ายภายในองค์กร แต่ extranet เป็นการเชื่อมต่อ Intranet ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
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0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกลักษณะสาย Coaxial ได้ถูกต้อง  
1.2.2 บอกลักษณะและชนิดของสายคู่บิดเกลียวได้ถูกต้อง 
1.2.3 บอกถึงการเชื่อมต่อสายคู่ตีเกลียวได้ถูกต้อง  
1.2.4 บอกลักษณะสายใยแก้วนำแสงได้ถูกต้อง  
1.2.5 บอกลักษณะการสื่อสารไร้สายแบบต่างๆ ได้ถูกต้อง 
1.2.6 การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนจะต้องกระจายงานได้ทั่วถึง และ

ตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่าง
พร้อมเพรียง  

1.2.7 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี
การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

1.2.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย 
2.2 เชื่อมต่อเครือข่าย 

3 เนื้อหา 
3.1 สายทองแดง 

3.1.1 สาย Coaxial 
3.1.2 สายคู่บิดเกลียว 

3.2 สายใยแก้วนำแสง 
3.2.1 ลักษณะสายใยแก้วนำแสง 
3.2.2 หลักการการส่งสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสง 
3.2.3 ชนิดของของสายใยแก้วนำแสง 



 

 

3.2.4 การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง 
3.3 การสื่อสารไร้สาย 

3.3.1 คลื่นวิทยุ 
3.3.2 ไมโครเวฟ 
3.3.3 อินฟราเรด 
3.3.4 บลูทูธ 
3.3.5 เซลลูล่าร์ 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 4 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง ตัวกลางการเชื่อมต่อ
เครือข่าย พร้อมกับจดบันทึก
ซักถาม ข้อสงสัย 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 4 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 จาก

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       2  คะแนน 
ทักษะ       6    คะแนน 
จิตพิสัย       4.5  คะแนน 
รวม       12.5 คะแนน 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดบอกลักษณะสายโคแอกเซียล ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. สายที่มีท่อนำแสง มีฉนวน 3 ชั้น 
 ข. สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่ 
  ค. สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ 
  ง. สายนำสัญญาณตัวนำคู่แบบเปลือย 
2. ข้อใดบอกถึงวิธีการเชื่อมต่อสายโคแอกเซียล ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ใช้หัวต่อแบบ SC              
 ข. ใช้หัวต่อแบบ Terminal 
  ค. ใช้หัวต่อ BNC Connector    
 ง. ใช้หัวต่อ RJ-45 
3. ข้อใดบอกลักษณะของสายคู่บิดเกลียว ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ 
 ข. สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่ 
 ค. สายนำสัญญาณเคลือบเงิน มีฉนวน 3 ชั้น 
 ง. สายนำสัญญาณตัวนำคู่แบบเปลือย 
4. ข้อใดเป็นการนำสายคู่ตีเกลียวแบบหุ้มฉนวนไปใช้งาน 
 ก. ใช้เป็นสายนำสัญญาณผ่านสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน  
 ข. ใช้เป็นสายนำสัญญาณในระบบเครือข่ายทั่วไป 
  ค. ใช้เป็นสายนำสัญญาณผ่านสิ่งแวดล้อมท่ีมีสารเคมี 
 ง. ใช้เป็นสายนำสัญญาณในน้ำ 
5. ข้อใดบอกถึงการเชื่อมต่อสายคู่ตีเกลียว ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ใช้หัวต่อแบบ Terminal 
 ข. ใช้หัวต่อแบบ SC 
 ค. ใช้หัวต่อ BNC Connector  
 ง. ใช้หัวต่อ RJ-45 
6. ข้อใดบอกลักษณะสายใยแก้วนำแสง ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่ 
 ข. สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ 
  ค. สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
  ง. สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสง 



 

 

7. ข้อใดเป็นชนิดของสายใยแก้วนำแสง 
 ก. สายใยแก้วนำแสงแบบหุ้มฉนวน 
 ข. สายใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมด และแบบชิงเกิลโหมด 
 ค. สายใยแก้วนำแสงแบบไม่หุ้มฉนวน 
 ง. สายใยแก้วนำแสงแบบเปลือย 
8. ข้อใดบอกถึงวิธีการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ใช้หัวต่อ BNC Connector  
 ข. ใช้หัวต่อแบบ RJ-45 
 ค. หัวต่อแบบ SC, ST และแบบ FC   
 ง. ใช้หัวต่อแบบ Terminal 
9. ข้อใดบอกลักษณะการสื่อสารไร้สายแบบไมโครเวฟ ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุในแนวเส้นตรง  
 ข. การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  ค. การสื่อสารผ่านชั้นบรรยากาศของโลก   
 ง. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุความถ่ีสูง 2.4 GHz 
10. ข้อใดบอกลักษณะการสื่อสารไร้สายแบบอินฟราเรด ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การสื่อสารผ่านชั้นบรรยากาศของโลก 
 ข. การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถ่ีของแสงที่ต่ำกว่าแสงสีแดง 
  ค. การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกความถ่ีสูง 
 ง. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุความถ่ีสูง 2.4 GHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โปรโตคอล  จำนวน 4 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรโตคอล และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายของโปรโตคอล ได้ถูกต้อง 
1.2.2 บอกความหมายของโปรโตคอล TCP/IP ได้ถูกต้อง  
1.2.3 บอกความหมายของโปรโตคอล FTP ได้ถูกต้อง  
1.2.4 บอกความหมายของโปรโตคอล HTTP ได้ถูกต้อง  
1.2.5 บอกความหมายของโปรโตคอล UDP ได้ถูกต้อง  
1.2.6 การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนจะต้องกระจายงานได้ทั่วถึง และ

ตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่าง
พร้อมเพรียง  

1.2.7 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี
การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

1.2.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรโตคอล 
3 เนื้อหา 

3.1 ความหมายของโปรโตคอล 
3.2 โปรโตคอล TCP/IP 
3.3 โปรโตคอล FTP (File Transfer Protocol) 
3.4 โปรโตคอล HTTP (Hyper Text Transport Protocol) 
3.5 โปรโตคอล UDP (User Datagram Protocol) 

 
 
 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
5/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 5 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง โปรโตคอล พร้อมกับจด
บันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 5 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       2  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        9 คะแนน 



 

 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……...................................................... ................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

...................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   โปรโตคอล 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดบอกความหมายของโปรโตคอล ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 
 ข. มาตรฐานหรือข้อตกลงเก่ียวกับการสื่อสารข้อมูล 
 ค. มาตรฐานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 
 ง. หมายเลขท่ีใช้ระบุตำแหน่งเครื่องและเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน 
2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบโปรโตคอล 
 ก. Syntax ข. Semantics 
 ค. Comment ง. Timing 
3. ข้อใดบอกความหมายของโปรโตคอล TCP/IP ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นโปรโตคอลที่เชื่อมต่อกับปลายทางก่อนจะส่งข้อมูลจริง   
 ข. เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุตำแหน่งเครื่องและเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน 
 ค. ชุดของโปรโตคอลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ง. เป็นโปรโตคอลที่บริการด้านการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล  
4. ข้อใดบอกความหมายของโปรโตคอล TCP ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นโปรโตคอลที่เชื่อมต่อกับปลายทางก่อนจะส่งข้อมูลจริง  
 ข. เป็นโปรโตคอลที่บริการด้านการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล  
 ค. เป็นข้อกําหนดที่ใช้สำหรับเรียกดูเอกสาร 
 ง. เป็นโปรโตคอลที่ประกอบด้วยหมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทาง  
5. ข้อใดอธิบายลักษณะของ IP Address ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุตำแหน่งเครื่องและเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน 
 ข. เป็นกระบวนการแบ่งเป็นซับเน็ตของเครือข่าย 
 ค. เป็นกลุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ง. เป็นหมายเลขที่มีลักษณะเดียวกันกับบาร์โค้ด 
6. ข้อใดอธิบายลักษณะของ Subnet Mask ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นหมายเลขไอพีจริง 
 ข. เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุตำแหน่งเครื่องและเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน 
 ค. เป็นช่วงของหมายเลขไอพีที่ใช้งานภายใน 
 ง. เป็นกระบวนการแบ่งเป็นซับเน็ตของเครือข่าย 
 
 



 

 

7. ข้อใดเป็นหมายเลข Private Address 
 ก. เป็นกลุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ข. เป็นหมายเลขไอพีจริง 
 ค. เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุการแบ่งซับเน็ตของเครือข่าย 
 ง. เป็นช่วงของหมายเลขไอพีที่ใช้งานภายใน 
8. ข้อใดบอกความหมายของโปรโตคอล FTP ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นโปรโตคอลที่บริการด้านการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล 
 ข. เป็นข้อกําหนดที่ใช้สำหรับเรียกดูเอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็บ 
 ค. เป็นโปรโตคอลที่ประกอบด้วยหมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทาง 
 ง. เป็นโปรโตคอลที่เชื่อมต่อกับปลายทางก่อนจะส่งข้อมูลจริง  
9. ข้อใดบอกความหมายของโปรโตคอล HTTP ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นโปรโตคอลที่บริการด้านการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล 
 ข. เป็นข้อกําหนดที่ใช้สำหรับเรียกดูเอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็บ 
 ค. เป็นโปรโตคอลที่ประกอบด้วยหมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทาง 
 ง. เป็นชุดของโปรโตคอลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
10.ข้อใดบอกความหมายของโปรโตคอล UDP ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นโปรโตคอลที่เชื่อมต่อกับปลายทางก่อนจะส่งข้อมูลจริง  
 ข. เป็นโปรโตคอลที่บริการด้านการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล 
 ค. เป็นโปรโตคอลที่ประกอบด้วยหมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทาง 
 ง. เป็นข้อกําหนดที่ใช้สำหรับเรียกดูเอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็บ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และมีทัศนคติที่ด ี 
1.1.2 เพ่ือให้มีทักษะในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน 
1.1.3 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายของโทโพโลยีได้ถูกต้อง  
1.2.2 บอกถึงลักษณะโทโพโลยีแบบบัส (Bus) ได้ถูกต้อง  
1.2.3 บอกถึงลักษณะโทโพโลยีแบบดาว (Star) ได้ถูกต้อง  
1.2.4 บอกถึงลักษณะโทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring) ได้ถูกต้อง  
1.2.5 บอกถึงรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ถูกต้อง  
1.2.6 อธิบายวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ได้ถูกต้อง  
1.2.7 อธิบายวิธีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง  
1.2.8 การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนจะต้องกระจายงานได้ทั่วถึง และ

ตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่าง
พร้อมเพรียง 

1.2.9 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี
การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 
2.2 เชื่อมต่อเครือข่ายภายในสถานศึกษา 

3 เนื้อหา 
3.1 โทโพโลยี (Topology) 

3.1.1 โทโพโลยีแบบบัส (Bus) 
3.1.2 โทโพโลยีแบบดาว (Star) 
3.1.3 โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring) 



 

 

3.2 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  
3.3 การเชื่อมต่อเครือข่าย LAN 
3.4 การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 6 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อ
เครือข่าย พร้อมกับจดบันทึก
ซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่มม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 6 โดย
ครูเดนิดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       6    คะแนน 
จิตพิสัย       4.5  คะแนน 
รวม       16.5 คะแนน 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6   รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดบอกถึงลักษณะของโทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายกลางหลัก 
 ข. เป็นแบบที่ใช้อุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุมเส้นทางการสื่อสาร 
 ค. คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปจนเครื่องแรกต่อกับเครื่องสุดท้าย 
 ง. การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสาย UTP 
2. ข้อใดบอกถึงลักษณะของโทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายกลางหลัก 
 ข. คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปจนเครื่องแรกต่อกับเครื่องสุดท้าย 
 ค. เป็นแบบที่ใช้อุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุมเส้นทางการสื่อสาร 
 ง. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นวงกลม แล้วจัดให้เป็นรูปดาว 
3. ข้อใดบอกถึงลักษณะของโทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปจนเครื่องแรกต่อกับเครื่องสุดท้าย 
 ข. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับวงแหวนเหล็กขนาดใหญ่ 
 ค. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายกลางหลัก 
 ง. เป็นแบบที่ใช้อุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุมเส้นทางการสื่อสาร 
4. ข้อใดบอกถึงลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน 
 ข. มีคอมพิวเตอร์เครื่องหลักท่ีทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องลูก 
 ค. การเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต 
 ง. การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต 
5. ข้อใดบอกถึงลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไคลแอนด์เซิร์ฟเวอร์ ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต 
 ข. การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน   
 ค. มีคอมพิวเตอร์เครื่องหลักท่ีทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องลูก 
 ง. การกำหนดกลุ่มเครือข่ายย่อยในเครือข่ายหลักเดียวกัน 
6. ข้อใดบอกถึงวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การกำหนดกลุ่มเครือข่ายย่อยในเครือข่ายหลักเดียวกัน 
 ข. การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต 
 ค. การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน 
 ง. การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
 



 

 

7. ข้อใดเป็นวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้าน  
 ก. ใช้บริการสายเช่าจากผู้ให้บริการ 
 ข. ใช้สายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย 
 ค. ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายให้บริการแก่ทุกคนในบ้าน 
 ง. เชื่อมต่อสายสัญญาณมาจากท่ีทำงาน 
8. ข้อใดเป็นวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้ที่โรงเรียน  
 ก. ติดตั้งเครื่องให้บริการและขอบริการสายเช่าจากผู้ให้บริการ 
 ข. ใช้สายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย 
 ค. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือระบบ 4G 
 ง. เชื่อมต่อแบบเพียร์ทูเพียร์ 
9. ข้อใดเป็นวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านเครื่องโทรศัพท์บ้านเคลื่อนที่  
 ก. เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์ 
 ข. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ 
 ค. การเชื่อมต่อผ่านโมเด็มชนิด PCMCIA ของ PCT 
 ง. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือระบบ 4G 
10. ข้อใดเป็นวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือโดยตรง  
 ก. ติดต่อ ISP และขอใช้บริการสายเช่า 
 ข. การเชื่อมต่อผ่านโมเด็มชนิด PCMCIA ของ PCT 
 ค. สมัครใช้บริการแล้วเปิดใช้งาน Cellular Data ในมือถือ 
 ง. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 เพ่ือให้มีทักษะในการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
1.1.3 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายระบบปฏิบัติการเครือข่าย ได้ถูกต้อง  
1.2.2 บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ได้ถูกต้อง  
1.2.3 บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ได้ถูกต้อง  
1.2.4 บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ได้ถูกต้อง  
1.2.5 บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ Novell Netware ได้ถูกต้อง  
1.2.6 บอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ CentOS ได้ถูกต้อง  
1.2.7 อธิบายวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS ได ้ 
1.2.8 การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนจะต้องกระจายงานได้ทั่วถึง และ

ตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่าง
พร้อมเพรียง  

1.2.9 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี
การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  

1.2.10 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.11 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
2.2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

3 เนื้อหา 
3.1 ความหมายระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
3.2 ตัวอย่างระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย 
3.3 ระบบปฏิบัติการ CentOS 

 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
7/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 7 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม 
ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่มม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 7 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       9  คะแนน 
ทักษะ       6    คะแนน 
จิตพิสัย       4.5  คะแนน 
รวม       19.5 คะแนน 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……...................................................... ................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

...................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 7   การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดบอกความหมายระบบปฏิบัติการเครือข่าย ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป 
 ข. ระบบปฏิบัติการที่ใช้จัดการคอมพิวเตอร์ของแอปเปิลเท่านั้น 
 ค. ระบบปฏิบัติการสำหรับจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 
 ง. ระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือ 
2. ข้อใดกล่าวถึง Windows Server ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายของ บ.ไมโครซอฟท์ 
 ข. เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ 
 ค. เป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์  
 ง. ปฏิบัติการที่ประกอบด้วยชุดแอปฟลิเคชั่นพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3. ข้อใดบอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ทันที 
 ข. เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นทั้งแบบ Multitasking และ Multiuser ที่ใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ 
 ค. เป็นการจัดแพคเกจของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
 ง. เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป 
4. ข้อใดบอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ Redhat ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นลีนุกซ์ดิสโทรที่เก่าแก่มากที่สุดมีความเป็นอนุรักษ์นิยม 
 ข. เป็นลีนุกซ์ดิสโทรที่มีโปรแกรมติดตั้งที่ใช้งานง่าย และมีโปรแกรมเสริม 
 ค. เป็นระบบปฏิบัติการที่มีชื่อแปลว่าการช่วยเหลือกันของมวลมนุษย์ ตระกูลเดียวกับ Linux 
 ง. เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ 
5. ข้อใดบอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ Ubuntu ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาลีนุกซ์และดำรงรักษาความเป็น Free Software 
 ข. เป็นลีนุกซ์ดิสทริบิวชั่นที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมัน 
 ค. เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก RedHat นำมาใช้ในการทำ Web Hosting 
 ง. เป็นระบบปฏิบัติการที่มีชื่อแปลว่าการช่วยเหลือกันของมวลมนุษย์ตระกูลเดียวกับ Linux  
6. ข้อใดบอกความหมายและลักษณะระบบปฏิบัติการ CentOS ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 ข. เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากระบบยูนิกซ์ 
 ค. เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก RedHat นำมาใช้ในการทำ Web Hosting 
 ง. เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ 
 
 



 

 

7. ข้อใดเป็นวิธีการติดตั้งระบบ Linux ผ่านทางโปรแกรม Virtualization 
 ก. การติดตั้งระบบปฏิบัติการแยกกันระหว่างระบบปฏิบัติการ Linux กับระบบปฏิบัติการ Windows 
 ข. เป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux เพ่ือใช้งานจริง 
 ค. เป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux จากเครือข่าย 
 ง. ติดตั้งโปรแกรม Virtualization บน OS แล้วจึงติดตั้ง Linux ผ่านทางโปรแกรม Virtualization 
8. ข้อใดบอกถึงการแบ่งพาร์ติชั่นในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. การแบ่งพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์เพ่ือแยกระบบฏิบัติการLinux กับระบบปฏิบัติการ Windows 
 ข. การสร้างแผ่นที่ใช้ในการติดตั้งระบบฏิบัติการ 
 ค. การแบ่งพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วนเพื่อใช้เก็บข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย 
 ง. การแบ่งพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์ออกเป็น Primary และ Logical 
9. ข้อใดบอกถึงขั้นตอนการได้มาซึ่งแผ่นโปรแกรมเพ่ือใช้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 
 ก. ดาวโหลดโปรแกรมไฟล์ .iso มาแล้วทำการเบิร์นลงแผ่น DVD จากนั้นจึงนำมาใช้ในการติดตั้ง 
 ข. ดาวโหลดโปรแกรมมาแล้วทำการติดตั้งตามข้ันตอน 
 ค. สามารถติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายได้ทันที 
 ง. สามารถหาซื้อได้ตามตลาดไอทีทั่วไป 
10.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 
 ก. เลือกภาษาท่ีต้องการ 
 ข. กำหนดค่าใน Bios ให้บูทคอมพิวเตอร์จากแผ่น DVD 
 ค. สร้างพาร์ทิชั่น 
 ง. เลือก Software ที่ต้องการติดตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับใช้คำสั่งตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน การ

ใช้โปรแกรม TeamViewer การใช้โปรแกรม PuTTY การใช้โปรแกรม FileZilla การใช้
โปรแกรม Advanced IP Scanner และมีทัศนคติที่ด ี

1.1.2 เพื ่อให้มีทักษะในการใช้คำสั ่งตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายพื ้นฐาน  การใช้
โปรแกรม TeamViewer การใช้โปรแกรม PuTTY การใช้โปรแกรม FileZilla การใช้
โปรแกรม Advanced IP Scanner  

1.1.3 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 ใช้คำสั่งตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายพ้ืนฐานได้ถูกต้อง  
1.2.2 อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม TeamViewer ได้ถูกต้อง  
1.2.3 อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม PuTTY ได้ถูกต้อง  
1.2.4 อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม FileZilla ได้ถูกต้อง  
1.2.5 อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Advanced IP Scanner ได้ถูกต้อง  
1.2.6 การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนจะต้องกระจายงานได้ทั่วถึง และ

ตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไว้อย่าง
พร้อมเพรียง  

1.2.7 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี
การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  

1.2.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี ่ยวกับการใช้คำสั่งตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายพื้นฐาน ใช้โปรแกรม
ประยุกต์และใช้โปรแกรมยูทิลิต้ีบนเครือข่าย 

3 เนื้อหา 
3.1 การใช้คำสั่งตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย 
3.2 การใช้โปรแกรม TeamViewer 



 

 

3.3 การใช้โปรแกรม PuTTY 
3.4 การใช้โปรแกรม FileZilla  
3.5 การใช้โปรแกรม Advanced IP Scanner 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 8 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การใช้โปรแกรม
ประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้
บนเครือข่าย พร้อมกับจด
บันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่มม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 8 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       7  คะแนน 
ทักษะ       6    คะแนน 
จิตพิสัย       4.5  คะแนน 
รวม       17.5 คะแนน 

 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 8   การใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดผลจากการใช้งานคำสั่ง ping 
 ก. IP Address 
 ข. Trace complete 
 ค. Proto Local Address Foreign Address State    
 ง. Reply from 203.151.206.76: bytes=32 time=357ms TTL=60 
2. ข้อใดบอกถึงลักษณะคำสั่ง nslookup ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ใช้ในการทดสอบเส้นทางการสื่อสาร 
 ข. เป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อจากที่ต่าง ๆ 
 ค. เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเรียกดูหมายเลข IP Address ของเครื่องที่เราใช้งานอยู่ 
 ง. ตรวจสอบหมายเลข IP Address ของเว็บไซต์ 
3. ข้อใดบอกถึงลักษณะคำสั่ง netstat ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อจากที่ต่าง ๆ  
 ข. ตรวจสอบหมายเลข IP Address ของเว็บไซต์ 
 ค. เป็นการแสดงเส้นทางที่ใช้ไปย้งสถานที่นั้น ๆ 
 ง. เป็นคาํสั่งที่ใช้เรียกดูหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ใช้งานอยู่ 
4. ข้อใดบอกถึงลักษณะคำสั่ง tracert ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นการแสดงเส้นทางที่ใช้ไปย้งสถานที่นั้น ๆ 
 ข. เป็นการทดสอบว่าเส้นทางสื่อสารจากเครื่องที่ใช้อยู่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนในเครือข่าย 
 ค. เป็นการตรวจสอบ ว่าหมายเลข IP Address อันนี้เป็นของเว็บไซต์อะไร 
 ง. เป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อจากที่ต่างๆออกมาทั้งหมด 
5. ข้อใดบอกถึงลักษณะคำสั่ง ipconfig ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นการทดสอบว่าเส้นทางสื่อสารจากเครื่องที่ใช้อยู่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนในเครือข่าย 
 ข. เป็นคําสั่งที่ใช้เรียกดูหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ใช้งานอยู่ 
 ค. เป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อจากที่ต่างๆออกมาทั้งหมด 
 ง. เป็นเส้นทางที่ใช้ไปยังสถานที่นั้น ว่าได้ผ่านไปที่ใดบ้าง 
6. ข้อใดบอกคุณลักษณะโปรแกรม TeamViewer ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นโปรแกรมท่ีใช้ติดต่อกับ FTP server 
 ข. เป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบทางไกล 
 ค. เป็นโปรแกรม Telnet จากเครื่องลูก 
 ง. เป็นโปรแกรมบีบอัดข้อมูล และเปิดดูไฟล์ 
 
 



 

 

7. ข้อใดบอกคุณลักษณะโปรแกรม PuTTY ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นโปรแกรม Telnet จากเครื่องลูก 
 ข. เป็นโปรแกรมท่ีใช้ติดต่อกับ FTP server 
 ค. เป็นโปรแกรมบีบอัดข้อมูล และเปิดดูไฟล์ 
 ง. เป็นโปรแกรมกำจัดไวรัสบนเครือข่าย 
8. ข้อใดเป็นวิธีการเชื่อมต่อกับ Host ของโปรแกรม FileZilla 
 ก. การเชื่อมต่อแบบ Quick Connect ไม่มีการเก็บค่าการเชื่อมต่อไว้ 
 ข. กดปุ่ม Disconnect 
 ค. ด้วยการลากไฟล์ไปปล่อยไว้ในตำแหน่งที่ต้องการในฝั่ง Remote 
 ง. คลิกขวาที่ไฟล์ฝั่ง Remote แล้วคลิกคำสั่ง Download 
9. ข้อใดเป็นวิธีการ Upload ไฟล์ของโปรแกรม FileZilla 
 ก. ด้วยการลากไฟล์ไปปล่อยไว้ในตำแหน่งที่ต้องการในฝั่ง Remote 
 ข. คลิกท่ี “สร้างที่ตั้งใหม่” 
 ค. คลิกขวาที่ไฟล์ฝั่ง Remote แล้วคลิกคำสั่ง Download 
 ง. ด้วยการลากไฟล์ไปปล่อยไว้ในตำแหน่งที่ต้องการในฝั่ง Remote 
10. ข้อใดบอกคุณลักษณะโปรแกรม Advanced IP Scanner ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นโปรแกรม Telnet จากเครื่องลูก 
 ข. เป็นโปรแกรมท่ีใช้ติดต่อกับ FTP server 
 ค. เป็นโปรแกรมท่ีใช้ตรวจสอบค้นหา IP Address เครื่องทีก่ำลังใช้งานบนเครือข่าย 
 ง. เป็นโปรแกรมกำจัดไวรัสบนเครือข่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


