
 
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ : 2204 2003 ชื่อวิชำ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จ ำนวน :  2  หน่วยกิต  3  ชัว่โมง 
หลักสูตรกำรศึกษำ(Course status) : ปวช.1 ชพค.2/1, 2/2 ควำมรู้พื้นฐำน(Pre-requisite) : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น,ฮาร์ดแวร์ 

ภำคเรียนที่ (Semester) : 1/2559 วัน-เวลำที่เรียน(Class Meeting) : พฤ.12.20 – 14.20 
             ศ.15.20 – 16.20  
            ศ.12.20 – 15.20 
ชื่อผู้สอน(Instructor) : นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน ที่ท ำงำน(Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ต ำแหน่ง : ครู ค.ศ.1  วุฒิกำรศึกษำ : บธ.บ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์(Phone) : 091-8592414 อีเมล์(E-Mail) : suriyathasriruen@gmail.com 
หนังสือเรียน(Text Book) : เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. 
แหล่งค้นคว้ำเพิ่มเติม (Reference) : 5332011101.blogspot.com/.../teamwork-centralized-computing-dump.ht 
www.debsirinsp.ac.th/debsirinsp/doc/basic_network.pdf 
www.bpic.ac.th/lan/text1.html  
csmju.jowave.com/cs100_v2/lesson4.html 
irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/.../network1.htm 
https://krupim51.files.wordpress.com/.../e0b980e0b884e0b8a3e0b8b7e0... 
www.bpcc.ac.th/data/cai/petpayao/network/ 
จุดประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
 2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
 3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร 
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะรำยวิชำ 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและกระบวนการของระบบเครือข่าย 
 2. ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 
 3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร  
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของ
เครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้
โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย 
 
 
 



สมรรถนะ (Competency) 
 ควำมรู้ 
  1. หลักการท างาน   2. องค์ประกอบของระบบเครือข่าย           
 ทักษะ 

1. การเลือกใช้อุปกรณ์  
2. การเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
3. ประยุกต์ใช้เครือข่ายไดเ้หมาะสม 

 คุณธรรม 
 1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ 

  2. ความซื่อสัตย์ - ความสนใจใฝ่รู้ - ความมีมนุษย์สมัพันธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI : Key Performance Indicator) 
 1.  ผู้เรียนน าความรู้เกีย่วกับหลักการท างานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 2.  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้ 
 3.  ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation) 
  เกณฑ์กำรให้คะแนนมี 4 ส่วน   100% 
   1.  เวลาเรียน การแต่งกาย และความประพฤต ิ   20% 

2.  การสืบค้นและรายงานกลุ่ม งานปฏิบัติ     20% 
3.  เก็บสะสมระหว่างเรียน     20% 
4.  การสอบประมวลความรู ้     40% 

วิธีกำรสอน(Instructional Strategies) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้          

ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 1.  บรรยายและให้นักศึกษาท าการค้นคว้าจากหนังสือ และอินเตอรเ์น็ต 
 2.  ฝึกปฏบิัติเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์และเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเบือ้งต้น 
 3.  มอบหมายงานให้นักเรียนศึกษา การเข้าสายแบบตรง และแบบไขว้ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 4.  สถานการณ์จ าลองให้นักเรยีนทดลองติดตั้งระบบเครือข่ายแบบท้องถิ่น 
 5. การสอนทุกครั้งใช้ภาพนิ่ง Power point และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย 
 6. ทุกสัปดาห์ที่เรยีนนักเรยีนทุกคนต้องได้รับความรู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษครั้งละอย่างน้อย 5 ค า 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ(Work Assignments) 
 ให้นักเรียนศึกษาน าความรู้จากการเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น,ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ (Computer and Hardware Utility) มาประยุกต์

กับการเรียนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

 

 

 



 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

 
ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรยีนดีเย่ียม  60 - 64 2.0 การเรยีนพอใช ้

75 - 79 3.5 การเรยีนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรยีนอ่อน 

70 - 74 3.0 การเรยีนดี  50 - 54 1.0 การเรยีนอ่อนมำก 

65 - 69 2.5 การเรยีนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรยีนขัน้ต่ ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ชื่อวิชำ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องตน้  6 หน่วยการเรียน 18 ครั้ง 54 ช่ัวโมง 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่อกำรสอน 
กำร

ประเมินผล 
สมรรถนะของผู้เรียน 

1 การสื่อสารข้อมลู 
 

ฟังครูแนะน าการเรียน และ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของหลักการ
ระบบคอมพิวเตอร ์: CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

2 การสื่อสารข้อมลู   ต่อ 
 

สืบค้นข้อมูลเรื่องการสื่อสาร
ข้อมูล : CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทางอินเทอร์เน็ต  

3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 

สืบค้นข้อมูลเรื่องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร:์ CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทางอินเทอร์เน็ต 

4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ต่อ 
 

อธิบายระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ : CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาข้อมูลเรื่องระบบ
เครือข่าย ท าใบงาน
เกี่ยวกับระบบ
เครือข่าย 

5 อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย 
 

สืบค้นข้อมูลเรื่องอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย : CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทางอินเทอร์เน็ต 

6 อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย  ต่อ 
 

สืบค้นข้อมูลเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในระบบเครือข่าย : CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

หาข้อมูลอุปกรณ์
เครือข่ายในปัจจุบัน 

7 มาตรฐานการสื่อสารข้อมลู 
 

มาตรฐานของการสื่อสารข้อมูล  
: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาเรื่องมาตรฐาน
การสื่อสารข้อมลู 

8 มาตรฐานการสื่อสารข้อมลู  ต่อ มาตรฐานการสื่อสารข้อมลู ต่อ: 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาเรื่องมาตรฐาน
การสื่อสารข้อมลู 

9 มาตรฐานการสื่อสารข้อมลู  ต่อ OSI Layer : CIPP Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาเรื่อง OSI Layer 

10 ระบบปฏิบตัิการเครือข่าย 
 

อธิบายเรื่อง ระบบปฏิบัติการ
ของเครือข่าย  : CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาระบบปฏิบัติการ
เครือข่ายในปัจจุบัน 
 

11 ระบบปฏิบตัิการเครือข่าย  ต่อ ระบบปฏิบตัิการเครือข่าย  : 
CIPP 

Power Point, 
Internet,Comp 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตามสภาพจรงิ 

Window Server 
Linux Ubutu  



 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่อกำรสอน 
กำร

ประเมินผล 
สมรรถนะของผู้เรียน 

12 โปรแกรมประยุกต์และการใช้งานบน
เครือข่าย 

โปรแกรมประยุกต์และการใช้
งานบนเครือข่าย :CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาโปรแกรม
ประยุกตต์่าง ๆ 
 

13 โปรแกรมประยุกต์และการใช้งานบน
เครือข่าย  ต่อ 

โปรแกรมประยุกต์และการใช้
งานบนเครือข่าย  ต่อ : CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

การใช้งานบนเครือข่าย 

14 การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   

การประยุกต์ใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : CIPP  

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

การประยุกต์ใช้งาน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอรไ์ด ้

15 ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครือข่าย อธิบายการปฏิบตัิเกี่ยวกับ
ระบบเครือข่าย  : CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายได ้

16 ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ต่อ ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
ต่อ: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายได ้

17 สอบปฏิบัตเิกี่ยวกับระบบเครือข่าย การประกอบคอมพิวเตอร:์CIPP Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สอบปฏิบัตริะบบ
เครือข่ายได ้

18 ทดสอบสอบปลำยภำคเรียน ทดสอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
: PPA 

แบบทดสอบ, 
Computer 

กำรทดสอบ  

 
หมำยเหตุ 

รายละเอียดก าหนดการสอน  ช่ือวิชา : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในช่องกิจกรรม และกระบวน การจัดการเรยีนการสอน 
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี ้

C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ใหผู้้เรยีนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนไดม้ีปฏิสมัพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคดิ กระบวนการแก้ปญัหา กระบวน 

การท างานให้ส าเร็จ 

          A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 


