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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี เป็นเอกสารส าหรับผูส้อนโดยผูจ้ดัท  าไดเ้รียบเรียง เพื่อ
ใชป้ระกอบการเรียนการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นรายวชิาชีพาขาวชิา 
น าไปใชส้ าหรับเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร์ สาขางาน
ระบบโทรคมนาคมและสาขางานระบบภาพและระบบเสียง เป็นตน้  

การจดัท าเอกสารเล่มน้ี ผูจ้ดัท  าไดค้น้ควา้จากต าราทั้งในประเทศ ต่างประเทศ แหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และจากประสบการณ์ตรงของผูจ้ดัท  า ผูจ้ดัท  าได้ท  าการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
จดัท าเน้ือหา ออกแบบใบงานการทดลอง มาน าเสนอในเอกสารเล่มน้ี ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เน้ือหาและ
ใบงาน ไดท้  าการทดลองแล้วไดผ้ลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์ทุกประการ น ามาใช้สอนนักศึกษามา
หลายรุ่น โดยไดป้รับปรุงพฒันาเน้ือหามาโดยตลอดเพือ่ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจที่ง่ายขึ้น 

ผูจ้ดัท  าหวงัว่า  เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี คงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป หากมีขอ้บกพร่องผดิพลาดหรือเสนอแนะประการใด  ผูจ้ดัท  ายนิดีรับไวเ้พื่อ
พจิารณาปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ต่อไป 

 
 
 

                   นายเอกชยั  ไก่แกว้ 
ครู วทิยฐานะ ช านาญการ  
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สำรบัญ 
       หน้ำ 

ค าน า           ก 
สารบญั           ข 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2546     ค 
หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้        ง 
วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้        จ 
วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเวลาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู้     ฉ 
ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรรายวิชาและระดบัพฤติกรรมที่พงึประสงค ์    ช 
วธีิการวดัผลประเมินผล         ซ 
แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เร่ือง พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์   1 
    สาระการเรียนรู้        1 
    สาระส าคญั         1 
    จุดประสงคก์ารเรียนรู้        2 
    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       2 
    กิจกรรมการเรียนการสอน (3 ชัว่โมง)                 3 
    กิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ)                   4 
    งานที่มอบหมาย/กิจกรรม                   5 
    ส่ือการเรียนการสอน                    5 
    การวดัผลประเมินผล                     6 
    บนัทึกหลงัการเรียนการสอน                    7 
    แบบประเมินผลการปฏิบตัิ                   8 
    แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์               9 
หน่วยที่ 1 เร่ือง พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์      10 
    สาระส าคญั         10 
    สาระการเรียนรู้        10 
    เน้ือหาสาระ         11 
        1. ความหมายและนิยามของระบบเครือข่าย     11 
        2. องคป์ระกอบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์      12 
        3. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์     15 
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สำรบัญ (ต่อ) 
                       หน้ำ 

 
       4. การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย      18 

        5. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย         19 
        6. การจ าแนกระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูล 22 
        7. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์     25 
        8. เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย    25 
        9. เกณฑพ์จิารณาในการออกแบบระบบเครือข่าย    25 
       10. เกณฑก์ารพจิารณาในการติดตั้งเครือข่ายคอมพวิเตอร์   26 

สรุป          27 
   เอกสารอา้งอิง          28 
   แบบทดสอบก่อนเรียน         29 
   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       32 
   แบบฝึกหดั          33 
   เฉลยแบบฝึกหดั        34 
   แบบทดสอบหลงัเรียน        37 
   เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน       40 
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หลกัสูตรประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง พุทธศักรำช 2546 
 

ประเภทวิชำ  อุตสาหกรรม  สำขำวิชำ  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์        
ช่ือวิชำ  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์    รหสัวิชา  3105-2010                              
จุดประสงค์รำยวิชำ 
  1. เพือ่ให้เขา้ใจการติดต่อส่ือสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์กบัอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  
รู้จกัหนา้ที่และการท างานของอุปกรณ์ติดต่อส่ือสารและมาตรฐานต่าง ๆ ของอุปกรณ์ส่ือสารใน
ระบบ Network 
  2. เพือ่ใหส้ามารถติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรม เพื่อเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้เป็นระบบ
เครือข่ายทั้งในระยะใกลแ้ละไกล โดยผ่านโมเด็ม เราน์เตอร์ ฯลฯ ได ้และสามารถวิเคราะห์ 
หาสาเหตุขอ้ขดัขอ้งของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
  3. เพือ่ใหมี้กิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
 

มำตรฐำนรำยวิชำ 
  1. ออกแบบและวางผงัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
  2. จดัเตรียมและเลือกใชอุ้ปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
  3. ติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
  4. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมและใชง้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
  5. บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ศึกษาและปฏิบติั การเลือกใชแ้ละติดตั้งอุปกรณ์ HardwareและSoftware ทดสอบคุณลกัษณะ 

ทัว่ไปและตรวจสอบความถูกตอ้ง ของอุปกรณ์ Hardware และ Software การออกแบบระบบเครือข่าย 
การติดต่อส่ือสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งสญัญาณแอนะลอกและดิจิตอล 
OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology, WAN, VLAN, VPN (Virtual Private 
Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการส่ือสารขอ้มูล
แบบต่าง ๆ เช่น IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc. อุปกรณ์เน็ตเวร์ิก เช่น Hub, 
Switching Hub, Bridge, Fiber Optics, Modem ฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทั้ง ดา้นฮาร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์ การจดัระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบต่าง ๆ เปรียบเทียบขอ้ดี
ขอ้เสีย การวเิคราะห์หาสาเหตุและการแกไ้ขเม่ือระบบเครือข่ายขดัขอ้ง 
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หน่วยกำรเรียนรู้/สำระกำรเรียนรู้ 
รหัสวิชำ      3105-2010                                            ช่ือวิชำ      ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์    
ระดับช้ัน     ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.)                สำขำวิชำ  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
เวลำเรียน    3   ชัว่โมง/สปัดาห ์    จ ำนวน      2   หน่วยกิต 

          

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยกำรเรียน สำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

1 พื้นฐานระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ 
(Computer  Networking  
Fundamental) 

1.1. ความหมายและนิยามของระบบเครือข่าย 
1.2. องคป์ระกอบและชนิดของระบบเครือข่าย 
1.3. ประเภทของระบบเครือข่าย 
1.4. การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 
1.5. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย  
1.6. การจ าแนกระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตาม

ระดบัความปลอดภยัของขอ้มูล 
1.7. ประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่าย 
1.8. เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
1.9. เกณฑพ์จิารณาในการออกแบบระบบ

เครือข่าย 
1.10.  เกณฑพิ์จารณาในการติดตั้งระบบเครือข่าย 

3 
 

2 มาตรฐานการส่ือสารขอ้มูล
บนเครือข่าย  
(Network  Communication 
Standard)  
 

1.  มาตรฐานเครือข่าย IEEE 802 
2.  อีเธอร์เน็ต (Ethernet) 

2.1  โทเคนลิง (Token Ring) 
2.2   เอฟดีดีไอ (FDDI) 
2.3   มาตรฐาน V Series 

3.  มาตรฐาน X Series 
4.  เอ็ก 25 (X.25) 

4.1. เอทีเอ็ม (ATM) 
4.2. เฟรมรีเลย ์(Frame Relay) 

3 
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หน่วยที ่ ช่ือหน่วยกำรเรียน สำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

3 แบบจ าลองเครือข่ายและ
โพรโทคอล (Network   
Model and Protocol) 
 

3.1 แบบจ าลอง OSI ส าหรับระบบเครือข่าย 
3.2 แบบจ าลอง TCP/IP 

3.1 ไอพ ีแอดเดรส (IP Address) 
3.2 ไอพ ีคลาส (IP Class) 

3.3 โพรโทคอลส าหรับเครือข่าย 

6 

4 การส่ือสารบนเครือข่าย 
(Network Communication) 

4.1 หลกัการพื้นฐานการส่ือสาร 
4.1.1 ความหมาย 
4.1.2 พื้นฐานการส่ือสาร 
4.1.3 สญัญาณแอนะลอ็ก 
4.1.4 สญัญาณดิจิตอล 

4.2 องคป์ระกอบการส่ือสารขอ้มูล 
4.3 ส่ือกลางในการรับส่งขอ้มูล 

4.3.1  ส่ือกลางแบบใชส้าย (Wire Media) 
4.3.2  ส่ือกลางแบบไร้สาย (Wireless 

Media) 
4.4 ขอ้พจิารณาในการเลือกส่ือกลางส่งขอ้มูล 

3 

5 อุปกรณ์เครือข่าย  
(Network  Device)  

5.1 การ์ดเครือข่าย (NIC) 
5.2 ฮบั (Hub) 
5.3 สวติซ์ (Switch) 
5.4 เราน์เตอร์ (Router) 
5.5 บริดจ ์(Bridge) 
5.6 โมเด็ม (Modem) 
5.7 ไวเลสเอกซ์เซสพอ้ยท ์(Wireless Access 

Point) 
5.8 ไฟร์วอลล ์(Firewall) 
5.9 ขอ้พจิารณาในการเลือกอุปกรณ์ส าหรับ

ระบบเครือข่าย 
 

6 
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หน่วยที ่ ช่ือหน่วยกำรเรียน สำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

6 เทคโนโลยเีครือข่าย 
(Network  Technology) 

6.1 ไอเอสดีเอ็น (ISDN) 
6.2 เอดีเอสแอล (ADSL) 
6.3 วแีลน (VLAN) 
6.4 วพีเีอ็น (VPN) 
 

6 

7 เทคโนโลยไีวเลส แลน 
(Wireless Technology)   

7.1 การท างานของ Wireless LAN 
7.2 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัมาตรฐาน 
7.3 IEEE 802.11  
7.4 ววิฒันาการของมาตรฐาน IEEE 802.11 
7.5 ลกัษณะการเช่ือมต่อของอุปกรณ์มาตรฐาน 
7.6 การเขา้ใชช่้องสญัญาณดว้ยกลไก 

CSMA/CA  
7.7 อุปกรณ์ในการเช่ือมต่อ (Wireless LAN ) 

 
 

6 

8 การออกแบบและติดตั้ง
ระบบเครือข่าย  
 (Network Design and 
Setup) 

8.1 การวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบ 
8.2 การเลือกประเภทเครือข่าย 
8.3 การเลือกเทคโนโลย ี
8.4 การเลือกอุปกรณ์เครือข่าย 
8.5 การเลือกโปรแกรมเครือข่าย 
8.6 การออกแบบและการติดตั้งระบบ LAN  
8.7 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ 
8.8 ลกัษณะการเดินสายแบบต่างๆ 
8.9 การติดตั้งระบบเครือข่าย LAN  
8.10 การปรับแต่งค่าการท างานของ Hard ware 

ผา่นระบบปฏิบติัการ 
 

 

6 
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หน่วยที ่ ช่ือหน่วยกำรเรียน สำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

9 
 
 
 
 

ระบบปฏิบติัการเครือข่าย
และการจดัการระบบ
เครือข่าย 
(Network Operating 
System and Network 
Management) 

9.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ
เครือข่าย 

9.2 ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 
9.3 การติดตั้งและใชง้านระบบปฏิบติัการ  

เครือข่าย 
9.4 การใหบ้ริการทางเครือข่าย 
9.5 องคป์ระกอบของการจดัการระบบ   

  เครือข่าย 
9.6 โปรแกรมบริหารจดัการระบบเครือข่าย 
9.7 การรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่าย 

 

6 

10 การวเิคราะห์หาสาเหตุ
และการแกไ้ขปัญหา
ระบบเครือข่าย 
(Network Analysis and 
Troubleshooting) 

10.1 การวเิคราะห์ปัญหาเครือข่าย 
10.2 ปัญหาหลกัของระบบเครือข่าย 
10.3 การแกไ้ขปัญหาเบื้องตน้ในระบบเครือข่าย 
10.4 สาเหตุที่ท  าให้เกิดปัญหาระบบเครือข่าย 
10.5 การวเิคราะห์ปัญหาระบบเครือข่าย 
10.6 วธีิการแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่าย 
10.7 ค าสัง่ที่ใชต้รวจสอบระบบเครือข่าย 
 

3 

 สอบปลายภาค 3 

 รวมทั้งส้ิน 54 
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วเิครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 

รหัสวิชำ      3105-2010                                            ช่ือวิชำ      ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์    
ระดับช้ัน     ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.)                สำขำวิชำ  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
เวลำเรียน    3   ชัว่โมง/สปัดาห ์    จ ำนวน      2   หน่วยกิต 

          

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยกำรเรียน จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1 พื้นฐานระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ 
(Computer Networking  
Fundamental) 

1.1 บอกความหมายและนิยามของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.2 บอกองคป์ระกอบและชนิดของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.3 อธิบายประเภทของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.4 อธิบายการประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่ายได ้
1.5 บอกรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.6 จ าแนกระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามระดบัความ

ปลอดภยัของขอ้มูลได ้
1.7 บอกประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.8 บอกเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.9 บอกเกณฑพ์จิารณาในการออกแบบระบบเครือขา่ยได้

ถูกตอ้ง 

1.10 บอกเกณฑพิ์จารณาในการติดตั้งระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
 

2 
 

มาตรฐานการส่ือสาร
ขอ้มูลบนเครือข่าย 
(Network 

Communication 
Standard) 

2.1 อธิบายมาตรฐานเครือข่าย IEEE 802 ไดถู้กตอ้ง 
2.2 อธิบายมาตรฐานเครือข่ายอีเธอร์เน็ตไดถู้กตอ้ง 
2.3 บอกหลกัการของโทเคนลิงไดถู้กตอ้ง  
2.4 บอกหลกัการของเอฟดีดีไอไดถู้กตอ้ง 
2.5 อธิบายมาตรฐาน V Series ไดถู้กตอ้ง 
2.6 อธิบายมาตรฐาน X Series ไดถู้กตอ้ง 
2.7 บอกหลกัการของเอทีเอ็มไดถู้กตอ้ง 
2.8 บอกหลกัการของเฟรมรีเลย ์ไดถู้กตอ้ง 
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หน่วยที ่ ช่ือหน่วยกำรเรียน จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3 
 

แบบจ าลองเครือข่าย 
และโพรโทคอล 

(Network Model and 
Protocol) 

3.1 อธิบายหลกัการของแบบจ าลอง OSI ไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการของแบบจ าลอง TCP/IP ไดถู้กตอ้ง 
3.3 อธิบายหลกัการของโพรโทคอลไดถู้กตอ้ง 

 

4 การส่ือสารบนเครือข่าย 
(Network 
Communication)  

4.1 อธิบายหลกัการของการส่ือสารไดถู้กตอ้ง 
4.2 บอกองคป์ระกอบการส่ือสารขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
4.3 บอกถึงส่ือกลางการส่งขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
4.4 บอกเกณฑก์ารเลือกส่ือกลางส่งขอ้มูลได ้
 

5 อุปกรณ์เครือข่าย  
(Network Device) 

5.1 อธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
5.2 บอกเกณฑพ์จิารณาในการเลือกอุปกรณ์ส าหรับระบบ

เครือข่ายได ้
 

6 เทคโนโลยเีครือข่าย 
(Network Technology) 

6.1 อธิบายหลกัการของไอเอสดีเอ็นไดถู้กตอ้ง  
6.2 อธิบายหลกัการของเอดีเอสแอลไดถู้กตอ้ง  
6.3 อธิบายหลกัการของวแีลนไดถู้กตอ้ง  
6.4 อธิบายหลกัการของวพีเีอ็นไดถู้กตอ้ง  
 

7 เทคโนโลยไีวเลส แลน 
(Wireless Technology) 

7.1 อธิบายหลกัการของไวเลส แลนได ้
7.2 อธิบายถึงมาตรฐานไวเลส แลนได ้
7.3 บอกถึงอุปกรณ์ไวเลส แลนได ้
7.4 บอกหลกัการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ไวเลส แลนได ้
 

8 
 
 
 
 

การออกแบบและ
ติดตั้งระบบเครือข่าย  
(Network Design and 
Setup) 

8.1 อธิบายหลกัการออกแบบระบบเครือข่ายได ้
8.2 เลือกใชอุ้ปกรณ์ในการออกแบบระบบเครือข่ายได ้
8.3 เลือกใชโ้ปรแกรมในการออกแบบระบบเครือข่ายได ้
8.4 อธิบายขั้นตอนการติดตั้งระบบเครือข่ายได ้
8.5 ก าหนดหมายเลข IP Address ในระบบเครือข่ายได ้
8.6 ออกแบบระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้งและคุม้ค่า 
8.7 ติดตั้งระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้งและประหยดั 
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หน่วยที ่ ช่ือหน่วยกำรเรียน จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

9 ระบบปฏิบตัิการ
เครือข่ายและการ
จดัการระบบเครือข่าย 
(Network Operating 
System and Network 
Management) 

9.1 บอกหลกัการของระบบปฏิบติัการเครือข่ายได ้
9.2 ติดตั้งและใชง้านระบบปฏิบติัการเครือข่ายได ้
9.3 บอกองคป์ระกอบของการจดัการระบบเครือข่ายได ้
9.4 เลือกโปรแกรมบริหารจดัการระบบเครือข่ายได ้
9.5 บอกหลกัการการรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่ายได ้
 
 

10 การวเิคราะห์หาสาเหตุ
และการแกไ้ขปัญหา
ระบบเครือข่าย 
(Network Analysis 
and Troubleshooting) 

10.1 อธิบายหลกัการวเิคราะห์ปัญหาเครือข่ายได ้
10.2 บอกปัญหาของระบบเครือข่ายได ้
10.3 แกไ้ขปัญหาเบื้องตน้ในระบบเครือข่ายได ้
10.4 วเิคราะห์สาเหตุที่ท  าให้เกิดปัญหาระบบเครือข่ายได ้
10.5 บอกวธีิแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่ายได ้
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วเิครำะห์หน่วยกำรเรียนรู้และเวลำทีใ่ช้ในกำรจดักำรเรียนรู้ 
รหัสวิชำ 3105-2010   ช่ือวิชำ ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์   จ  านวน  2  หน่วยกิต   3     ชม./ สปัดาห์ 
 
หน่วย
ที่ 

ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ สัปดำห์ที ่ ช่ัวโมง 

1 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
(Computer networking  Fundamental) 

1 1-3 

2 มาตรฐานการส่ือสารขอ้มูลบนเครือข่าย (Network 
 Communication Standard)  

2 4-6 

3 แบบจ าลองเครือข่ายและโพรโทคอล 

(Network Model and Protocol) 
3-4 7-12 

4 การส่ือสารบนเครือข่าย (Network Communication) 5 13-15 
5 อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device) 6-7 16-21 
6 เทคโนโลยเีครือข่าย (Network  Technology) 8-9 22-27 
7 เทคโนโลยไีวเลส แลน (Wireless LAN)   10-11 28-33 
8 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 

(Network Design and Setup) 
12-13 34-39 

9 ระบบปฏิบติัการเครือข่ายและการจดัการระบบเครือข่าย 
(Network Operating System and Network Management) 

14-15 40-45 

10 การวเิคราะห์หาสาเหตุและการแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่าย 
(Network Analysis and Troubleshooting) 

16-17 46-51 

 สอบปลายภาค 18 52-54 

 รวม 18 54 
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ตำรำงวเิครำะห์หลกัสูตรรำยวชิำและระดบัพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ 
รหัสวิชำ  3105-2010  ช่ือวิชำ  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  จ ำนวน 2  หน่วยกิต       3  ชม./ สปัดาห์ 
 

หน่วย 
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
ระดบัพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

เวลา 
(ชม.) 

พุทธิพิสยั ทกัษะ 
พิสยั 

จิต 
พิสยั 1 2 3 4 5 6 

1 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
(Computer Networking  Fundamental) 

        3 

2 มาตรฐานการส่ือสารขอ้มูลบนเครือข่าย  
(Network Communication Standard)  

        3 

3 แบบจ าลองเครือข่าย และโพรโทคอล (Network Model 
and Protocol) 

        6 

4 การส่ือสารบนเครือข่าย (Network Communication)         3 
5 อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device)         6 
6 เทคโนโลยเีครือข่าย (Network  Technology)         6 
7 เทคโนโลยไีวเลส แลน (Wireless LAN)           6 
8 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 

(Network Design and Setup) 
        6 

9 ระบบปฏิบติัการเครือข่ายและการจดัการเครือข่าย  
 (Network Operating System and Network 
Management) 

        6 

10 การวเิคราะห์หาสาเหตุและการแกไ้ขปัญหาระบบ
เครือข่าย 
(Network Analysis and Troubleshooting) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
3 

 สอบปลายภาค         3 
 คะแนน 5 5 5 5 5 5 50 20 54 
 ความส าคญั/สดัส่วนคะแนน (ร้อยละ) 30 50 20 100 

 
หมายเหตุ   ระดบัพทุธิพสิยั    1 = ความจ า 2 = ความเขา้ใจ       3 = การน าไปใช ้
       4 = วเิคราะห์ 5 = สงัเคราะห์       6 = ประเมินค่า 
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วธีิกำรวดัผลประเมนิผล 
 

ช่ือวิชำ  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  รหัสวิชำ  3105-2010   
ทฤษฎีและปฏิบตัิ  3  ชม./ สปัดาห์  รวม 54 ชัว่โมง 

 

กำรวดัผล 
 คะแนนเตม็ 100 คะแนน แบ่งการวดัและประเมินผล ดงัน้ี 
 1.พทุธพสิยั (ความรู้) 
   1.1 แบบฝึกหดั (หน่วยที่ 1-10)    10 คะแนน 
   1.2 แบบทดสอบหลงัเรียน (หน่วยที่ 1-10)   10 คะแนน 
   1.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   10 คะแนน 
 2. ทกัษะพสิยั 
   2.1 ใบปฏิบติังาน (หน่วยที่ 1-10)    50 คะแนน 
 3. จิตพสิยั (หน่วยที่ 1-10)      20 คะแนน 
 4. พฤติกรรมที่คาดหวงั การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้  ผา่น   ไม่ผา่น 
 
       รวม     100 คะแนน 

 
กำรประเมนิผล 
 ระดบัคะแนน 80 ขึ้นไป   หมายถึง     4.0  
 ระดบัคะแนน 75 - 79     หมายถึง     3.5  
 ระดบัคะแนน 70 - 74     หมายถึง     3.0 
 ระดบัคะแนน 65 - 69    หมายถึง     2.5  
 ระดบัคะแนน 60 - 64    หมายถึง     2.0 
 ระดบัคะแนน 55 - 59    หมายถึง     1.5  
 ระดบัคะแนน 50 - 54    หมายถึง     1.0  
 ระดบัคะแนน ต ่ากวา่ 50   หมายถึง     0  
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่ 1 
เร่ือง พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  

(Computer Networking Fundamental) 
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หน่วยที่  1 
 

เร่ือง พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking Fundamental) 
 

สำระกำรเรียนรู้  
1.11. ความหมายและนิยามของระบบเครือข่าย 
1.12. องคป์ระกอบและชนิดของระบบเครือข่าย 
1.13. ประเภทของระบบเครือข่าย 
1.14. การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 
1.15. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย  
1.16. การจ าแนกระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูล 
1.17. ประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่าย 
1.18. เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
1.19. เกณฑพิ์จารณาในการออกแบบระบบเครือข่าย 

1.20.  เกณฑพิ์จารณาในการติดตั้งระบบเครือข่าย 
 

สำระส ำคญั 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารไดเ้จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
ของมนุษย ์ อุปกรณ์ส่ือสารและคอมพวิเตอร์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศึกษาคน้ควา้และการท าธุรกิจ ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 
ท  าใหอ้งคก์รต่าง ๆ น าเทคโนโลยเีหล่าน้ีเขา้มาช่วยในการด าเนินงานขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน ไมว่่าจะเป็นการรับ ส่งขอ้มลูข่าวสารอิเลก็ทรอนิกส์ การท าธุรกรรมออนไลน์และใหบ้ริการ
ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการท างาน 
                ไม่เพยีงแต่ในองคก์รของรัฐหรือภาคเอกชนเท่านั้นที่น าคอมพวิเตอร์เขา้มาใชง้านผูใ้ชต้าม
บา้นโดยทัว่ไป ก็ไดจ้ดัหาคอมพวิเตอร์เขา้มาใชส่้วนตวักนัมากขึ้น เน่ืองจากคอมพวิเตอร์ในปัจจุบนั
มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสามารถใชง้านไดง่้ายกวา่ในอดีตมากจนมีการคาดการณ์กนั
วา่ในอนาคตคอมพวิเตอร์จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในทุก ๆ ครัวเรือนเหมือนกบัเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้   
จุดประสงค์ทั่วไป  

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์องคป์ระกอบ 
เครือข่าย ชนิด ประเภทของเครือข่าย หลกัเกณฑว์ดัประสิทธิภาพ การออกแบบและติดตั้งระบบ
เครือข่าย 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ด้ำนควำมรู้ (ทฤษฎี) 
1.11 บอกความหมายและนิยามของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.12 บอกองคป์ระกอบและชนิดของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.13 อธิบายประเภทของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.14 อธิบายการประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่ายได ้
1.15 บอกรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.16 จ าแนกระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูลได ้
1.17 บอกประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.18 บอกเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 
1.19 บอกเกณฑพ์จิารณาในการออกแบบระบบเครือขา่ยไดถู้กตอ้ง 
10. บอกเกณฑพ์จิารณาในการติดตั้งระบบเครือข่ายไดถู้กตอ้ง 

 ด้ำนทักษะ (ปฏิบัติ) 
1. สร้างสายเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
2. ตรวจสอบสายเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 

 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม/บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ความสนใจในการเรียน  
2. ความรับผดิชอบ 
3. ความมีวนิยั 
4. ความซ่ือสตัย ์ 
5. มีมนุษยสมัพนัธ ์
6. ความปลอดภยั 
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (3 ช่ัวโมง) 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักศึกษำ 

ขั้นเตรียม (5 นาที) 
1. เตรียมส่ือและเอกสารประกอบการเรียนวชิา 

ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์หน่วยที่  1  
พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2.  ตรวจระเบียบวนิยัในแต่งกายของนกัศึกษา
และการเขา้เรียนใหต้รงต่อเวลา 

 
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (25 นาที) 
1. ครูช้ีแจงจุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐาน

รายวชิา  ค  าอธิบายรายวิชากิจกรรมการเรียน
การสอน   การวดัผลและประเมินผล 

2. ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 

3. ครูบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้หน่วยที่ 1   
4. สนทนาเก่ียวกบัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์

และใหน้กัศึกษายกตวัอยา่ง  ระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ที่นกัศึกษารู้จกั  เพือ่น าเขา้สู่
บทเรียน 

ขั้นด าเนินการสอน (125 นาที) 
1. ครูบรรยายเน้ือหาหน่วยที่ 1 เร่ืองพื้นฐาน

ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ โดยใชส่ื้อ           
Power Point ประกอบการบรรยาย  พร้อม
ยกตวัอยา่งและถาม ตอบกบันกัศึกษา 

2. ใหน้กัศึกษาช่วยกนัสรุปเน้ือหาร่วมกบัครู  
3. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัหน่วยที่ 1  เพือ่

เสริมทกัษะ  ครูใหค้  าแนะน า   ใหค้  าปรึกษา    
และตอบขอ้ซกัถาม 

 
1. เตรียมตวัเรียนวชิาวิชา ระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอร์หน่วยที่ 1  พื้นฐานระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2. นกัศึกษาพร้อมรับการตรวจระเบียบวนิยัใน
แต่งของกายนกัศึกษาและเขา้เรียนใหต้รง
เวลา  

 

1. นกัศึกษารับฟังและจดบนัทึกสาระส าคญั 
 

 
 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี 1 
 

3. นกัศึกษารับฟังและจดบนัทึก 

4. นกัศึกษาสนทนากบัครูและยกตวัอยา่งระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ที่นกัศึกษารู้จกั 

 
 
 
 

1. นกัศึกษาฟังบรรยาย ศึกษา  ท าความเขา้ใจ      
     เน้ือหาจากเอกสารประกอบการเรียนหน่วย 

     ที่ 1 เร่ืองพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์   
     จดบนัทึกและถาม ตอบกบัครู 

2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปเน้ือหาและจดบนัทึก 

3. นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัหน่วยที่ 1  และ
ซกัถามขอ้สงสยั 
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักศึกษำ 

4.  ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง  
หน่วยที่ 1 ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ตามความ  
สมคัรใจ กลุ่มละ 2-3 คน ฝึกปฏิบตัิตามใบ   
ปฏิบติังานที่ 1 ครูใหค้  าแนะน าช่วยเหลือแกไ้ข 

ปัญหาในการท าใบปฏิบตัิงานและประเมินผล 

การปฏิบตัิงานโดยใชแ้บบประเมินผลใบ 

ปฏิบตัิ งาน 

5.ใหน้กัศึกษาท าความสะอาดพื้นที่ปฏิบติังาน  
   จดัเก็บเคร่ืองมือ/อุปกรณ์   

 
ขั้นสรุปและประเมินผล (25 นาที) 

1. ครูใหน้กัศึกษาช่วยกนัสรุปเน้ือหาทั้งหมดที่
ไดเ้รียนในคร้ังน้ีและถาม ตอบทบทวน
ความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษา 

2. ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน
หน่วยที่ 1 เพือ่ประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้
เก่ียวกบัเร่ืองประเภทของระบบเครือข่าย
และการใชง้าน 

4. ครูอบรมคุณธรรมจริยธรรมและบูรณาการ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ครูใหน้กัศึกษาท าความสะอาด จดัหอ้งเรียน
ใหเ้ป็นระเบียบและปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

4.  นกัศึกษาดูการสาธิตการทดลองและฝึกปฏิบติั
ตามใบปฏิบตัิงานที่ 1   

 
 
 
 
 
 
 

5.  นกัศึกษาท าความสะอาดพื้นที่ปฏิบติังาน
จดัเก็บเคร่ืองมือ/อุปกรณ์   

 
 
 

1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปเน้ือหาและถาม ตอบ 

กบัครู 

 

2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยที่ 1 
และฟังผลการประเมิน 

3. นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาเร่ืองประเภทของระบบ
เครือข่ายและการใชง้าน 

 
 

4. นกัศึกษารับฟังดว้ยความตั้งใจ 

 
5. นกัศึกษาท าความสะอาด  จดัหอ้งเรียนใหเ้ป็น

ระเบียบและปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
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งำนที่มอบหมำย/กิจกรรม 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. แบบฝึกหดั 
3. ทดลองใบปฏิบตัิงาน 
4. ตอบค าถามการทา้ยการทดลอง 
5. แบบทดสอบหลงัการเรียน 

ส่ือกำรเรียนกำรสอน 
ส่ือโสตทัศน์ 

1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
2.  เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์  
3.  ส่ือ Power Point  หน่วยที่ 1 เร่ืองพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
1.  เอกสารประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหน่วยที่ 1 เร่ืองพื้นฐานระบบเครือข่าย 
คอมพวิเตอร์ 

2.  แบบฝึกหดัหน่วยที่ 1  
3.  แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1   
4.  แบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยที่ 1   
5.  ใบปฏิบตัิงานที่ 1   การท าสายสญัญาณเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  

หุ่นจ ำลองหรือของจริง 
1.  แผนผงัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
2.  ภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
3.  ภาพลกัษณะการท างานของระบบเครือข่าย  
4.  ภาพองคป์ระกอบของระบบเครือข่าย 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
1. ศูนยว์ทิยบริการหอ้งและปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
2. สถานประกอบ การผูป้ระกอบการและหน่วยงานของรัฐ 
3. ส่ิงพมิพป์ระเภทต่างๆ เช่นนิตยสาร วารสาร หนังสือ บทความ รายงานที่เก่ียวขอ้ง 
4. Internet, E-learning, E- books, Website 
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กำรวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน 

1. ตรวจการตรงต่อเวลาและการแต่งกายของนกัศึกษา 
2. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 

ระหว่ำงเรียน 
1. ใชแ้บบประเมินคุณธรรม จริยธรรมฯ  สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ใชเ้กณฑผ์า่น  
 60 % 
2. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัหน่วยที่  1 
3. ประเมินผลการปฏิบติัตามใบปฏิบติังาน หน่วยที่ 1  ใชเ้กณฑผ์า่น 60 % 

 หลังเรียน 
1. ทดสอบหลงัเรียนหน่วยที่ 1 ใชเ้กณฑผ์า่น 60 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

บันทกึหลงักำรสอนหน่วยที่ 1 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ผลการเรียนของนกัศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ผลการสอนของครู (ปัญหาและการแกไ้ข) 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 



24 
 

แบบประเมนิผลกำรปฏบิัติ 
กำรปฏิบัติใบงำนที่ 1 เร่ือง การท าสายสญัญาณเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย 
ช่ือหน่วย  พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
ช่ือ-สกุล...................................................................ระดบัชั้น..........................เลขท่ี..................... 
 

 
จุดประเมิน 

ตวั
คูณ 

ผลคะแนน ผล
คูณ 

คะแนน
เตม็ 

หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 1       5  

2. ปอกสายและตดัสาย UTP  2       10  

3. จดัเรียงสีตามมาตรฐาน  2       10  

4. เขา้หัวสาย RJ 45 กบัสาย UTP  2       10  

5.ทดสอบสายสายเช่ือมต่อ 2       10  

6. ตอบค าถามในใบงาน  2       10  

7. สรุปผลการปฏิบตัิงาน 2       10  

8. ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 1       5  

9. จดัเก็บเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 1       5  

10. ท  าความสะอาดพื้นที่ปฏิบติังาน 1       5  

รวม  80  

คิดเป็นร้อยละ = 100
80

               
   =    

สรุปผลการประเมิน 
............................................................................................................................................................. 
                ลงช่ือ........................................ผูป้ระเมิน 
                            วนัที่..........เดือน....................พ.ศ............. 
  

การใหค้ะแนน ผลการประเมิน 

5  หมายถึง ดีมาก 90 % ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก 

4 หมายถึง ดี 75 % - 89 % หมายถึง ดี 

3 หมายถึง ปานกลาง 60 % - 74 % หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง พอใช ้ 30 % - 59 % หมายถึง พอใช ้
1 หมายถึง ปรับปรุง ต ่ากวา่ 30 % หมายถึง ปรับปรุง 
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แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
วิชำ ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ รหสั 3105-2010 ระดบัชั้น ปวส. สาขาวชิา..................................... 
หน่วยที่ ..........เร่ือง............................................................วนัที่............................สปัดาห์ที่............... 
ค าช้ีแจง  พิจารณาจากพฤติกรรมของนกัศึกษาทีแ่สดงออกในขณะปฏิบติัการเรียนการสอนระดบั
ความคิดเห็นมีดงัน้ี 
คะแนน 5  หมายถึง  ดีมาก   คะแนน 4  หมายถึง  ดี คะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง  
คะแนน 2  หมายถึง  พอใช ้ คะแนน 1  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
 

ช่ือ-สกุล 
ความสนใจใฝ่
รู้ใฝ่เรียน 

ความมีวินยั ความซ่ือสัตย ์
ความ

ประหยดั 
มีจิต

สาธารณะ 
รวม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 25 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 ลงช่ือผูป้ระเมิน ............................................. 
                     (.........................................)  
 
เกณฑ์กำรประเมนิ 
เกณฑค์ะแนนรวมทุกพฤตกิรรมคือ 25 คะแนน 
เกณฑผ์า่นรวมทุกพฤติกรรมร้อยละ 60  คือ 15 คะแนน 
พฤติกรรมใดไม่ผา่นใหป้รับปรุงตวัเพือ่ประเมินในคร้ังต่อไป 
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หน่วยที ่ 1 
 

เร่ือง พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
(Computer Networking Fundamental) 
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หน่วยที่  1 
 

พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ (Computer Networking Fundamental) 
 

สำระส ำคญั 
 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสาร ไดเ้จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
ของมนุษย ์อุปกรณ์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาคน้ควา้และการท าธุรกิจ ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ท  าให้องคก์รต่าง ๆ น าเทคโนโลยเีหล่าน้ี มาใช้ร่วมกับระบบเครือข่าย น ามาใชใ้นการด าเนินงาน
ขององคก์รให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการรับ ส่งขอ้มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การท า
ธุรกรรมออนไลน์และให้บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
ท างาน ไม่เพยีงแต่ในองคก์รของรัฐหรือภาคเอกชนเท่านั้นที่น าระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์เขา้มาใช ้
ผูใ้ชต้ามบา้นโดยทัว่ไป ก็ไดจ้ดัหาคอมพิวเตอร์ เขา้มาใชใ้นการท าธุรกิจส่วนตวั เพื่อความบนัเทิง
และติดต่อส่ือสารกนัมากขึ้น เน่ืองจากคอมพวิเตอร์ในปัจจุบนัมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง รวม 
ทั้งสามารถใช้งานไดง่้ายกว่าในอดีตมากจนมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเป็น
อุปกรณ์พื้นฐานในทุก ๆ ครัวเรือนเหมือนกบัเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 
สำระกำรเรียนรู้  

1. ความหมายและนิยามของระบบเครือข่าย 
2. องคป์ระกอบและชนิดของระบบเครือข่าย 
3. ประเภทของระบบเครือข่าย 
4. การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 
5. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย  
6. การจ าแนกระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูล 
7. ประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่าย 
8. เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
9. เกณฑพ์จิารณาในการออกแบบระบบเครือข่าย 
10.  เกณฑพ์จิารณาในการติดตั้งระบบเครือข่าย 
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เนื้อหำสำระ 

 
1. ควำมหมำยและนิยำมของระบบเครือข่ำย 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking System) หมายถึงการน าคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป มาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัเพ่ือใชข้อ้มูล (Data) โปรแกรม (Software) หรืออุปกรณ์ 
(Device) ทางดา้นฮาร์ดแวร์ (Hard Ware) บางชนิดใชง้านร่วมกนัไดเ้ช่น Printer, Hard disk, CD ROM, 
Scanner เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายดงักล่าวน้ี นอกจากจะตอ้งมีการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั 
โดยใชส้ายเคเบิล เส้นใยแสงหรือดาวเทียมแลว้  ตอ้งมีตวัปรับต่อข่ายงาน (Network Adapter)  และ
อุปกรณ์ประกอบอีกหลายชนิด นอกจากนั้น ตอ้งมีโปรแกรมระบบปฏิบติัการเครือข่ายหรือ NOS 
(Network Operating System) ระบบปฏิบติัการเครือข่ายจะเป็นตวัท าหน้าที่เก่ียวกบัจดัการ การใช้
งานเครือข่าย ของผูใ้ชง้านเครือข่ายแต่ละคนหรือเป็นตวัจดัการและควบคุมการใชท้รัพยากรต่าง ๆ 
ของเครือข่าย ระบบปฏิบติัการเครือข่ายที่เป็นที่นิยม เช่น Windows Server, Novell Netware, Sun 
Solaris และตระกูล Linux เป็นตน้ การใชร้ะบบเครือในปัจจุบนัก าลงัไดรั้บความนิยมมากขึ้นมีทั้ง
ในบริเวณใกลก้นัและอยูห่่างกนัคนละมุมโลกอีกทั้งยงัท  าให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัไดร้ะบบเครือข่ายนั้นมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กที่เช่ือมต่อกนัดว้ยคอมพวิเตอร์เพยีงสอง
สามเคร่ืองเพือ่ใชง้านในบา้นหรือในบริษทัเล็ก ๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อกนัทัว่โลก 

ระบบ LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ขนาดเล็ก ๆ หมายถึง
การน าเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ มาเช่ือมต่อกนัในบา้นหรือในส านกังาน ส่ิงที่เกิดตามมากค็ือ
ประโยชน์ในการใชค้อมพวิเตอร์ดา้นต่าง ๆ เช่น  

1.1 การใชท้รัพยากรร่วมกนั หมายถึง การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองพมิพร่์วมกนักล่าวคือ 
มีเคร่ืองพมิพเ์พยีงเคร่ืองเดียวผูใ้ชง้านทุกคนในเครือข่ายสามารถใชเ้คร่ืองพมิพไ์ด ้ท  าใหส้ะดวกและ
ประหยดัค่าใชจ่้ายเน่ืองจากไม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองพมิพห์ลายเคร่ือง   

1.2 การแชร์ไฟล ์เม่ือคอมพวิเตอร์ถูกติดตั้งเป็นระบบเน็ตเวร์ิกแลว้ การใชไ้ฟลข์อ้มูลร่วม 
กนัหรือการแลกเปล่ียนไฟล์ ท  าไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เก็บขอ้มูลใด ๆ ทั้งส้ินใน
การโอนยา้ยขอ้มูล ตดัปัญหาเร่ืองความจุของส่ือบนัทึกขอ้มูล ยกเวน้อุปกรณ์ในการจดัเก็บขอ้มูล
หลกัอยา่งฮาร์ดดิสก ์(Hard disk) หากพื้นที่เตม็ก็ตอ้งหามาเพิม่เติมใหส้ามารถเก็บขอ้มูลได ้

1.3 การติดต่อส่ือสาร โดยคอมพวิเตอร์ที่เช่ือมต่อเป็นระบบเน็ตเวิร์กสามารถติดต่อส่ือสาร 
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนโดยอาศยัโปรแกรมในการส่ือสารท่ีมีความสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ได้เช่นเดียวกันหรือการใช้อีเมลภายในก่อให้เครือข่าย Home Network หรือ Home Office จะเกิด
ประโยชน์อีกมากมาย 

http://dictionary.sanook.com/search/network
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1.4 การใชอิ้นเทอร์เน็ตร่วมกนั คอมพวิเตอร์ทุกเคร่ืองที่เช่ือมต่อในระบบเน็ตเวิร์กสามารถ
ใชง้านอินเทอร์เน็ตไดทุ้กเคร่ือง โดยมีโมเด็มตวัเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบแอนะลอกหรือแบบดิจิตอล 
เช่น ระบบ ADSL ในปัจจุบนั 

 
2. องค์ประกอบระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Network Elements) 

องคป์ระกอบของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์มี 8 องคป์ระกอบดงัน้ี 
2.1 จุดเช่ือมต่อ (Node) อยา่งนอ้ย 2 จุดขึ้นไป ซ่ึงอาจจะเป็น Personal Computer, Host  

Computer, Workstation หรือ Printer  ดงัรูปที่ 1.1  
 

 
 

รูปที่ 1.1 จุดเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์ 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 
2.2 การ์ดแลน (Network Interface Card: NIC) หรือการ์ดเครือข่าย เป็นอุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่

แปลงสญัญาณและควบคุมการรับ ส่งขอ้มูล ระหว่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์แต่ละเคร่ืองที่เช่ือมต่อกบั
ระบบเครือข่าย ภาพการ์ดแลน 10/ 100 /1000และการ์ดแลนชนิดไร้สาย (ความถ่ี 2.4 GHz) ดงัรูปท่ี 1.2 

 

 
 
 

 
 

 

รูปที่ 1.2 การ์ดแลน (Network Interface Card: NIC) 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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2.3 ส่ือกลางในการส่งขอ้มูล (Media) ไดแ้ก่สายเคเบิล คล่ืนวทิยคุล่ืน เป็นตน้ซ่ึงรายละเอียด 
เก่ียวกบั ส่ือกลางในการส่งขอ้มูล ดงัรูปที่ 1.3 และ รูปที่ 1.4 

 

 
 

รูปที่ 1.3 สายเคเบิลแบบ UTP 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1.4   คล่ืนวทิยส่ืุอกลางส าหรับรับ ส่งขอ้มูล 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 

2.4 แพก็เกจของขอ้มูล (Data Packets) เป็นสญัญาณที่วิง่ระหวา่ง Node ภายในระบบ  
เครือข่าย ดงัรูปที่ 1.5 
 

 
 

รูปที่ 1.5 แพจ็เกจขอ้มูล เป็นเฟรม (Frame) 

ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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  2.5 ที่อยู ่(IP Address) เปรียบเสมือนบา้นเลขที่ของคอมพวิเตอร์แต่ตวัในระบบเครือข่ายซ่ึง
จะไม่ซ ้ ากนั ดงัรูปที่ 1.6 
 

 
 

รูปที่ 1.6 แสดง IP Address ใน ระบบปฏิบตัิการ Windows 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 

 2.6 ซอฟตแ์วร์ในการส่ือสารขอ้มูล (Communication Software) เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อควบคุมการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) 
ไดแ้ก่ Netware, Window NT/Windows Server, LinuxและUnix เป็นตน้ Netware เป็นระบบปฏิบติัการ  
(Operating System) ที่มีผูนิ้ยมใชง้านในระบบเครือข่ายมากส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ในยคุ
เร่ิมตน้พฒันาโดยบริษทั Novell จดัเป็นระบบปฏิบติัการเครือข่าย (Network Operating System) ที่
ท  างานภายใต  ้MS-DOS, Window NT, Windows  Server เป็นระบบปฏิบตัิการ ที่พฒันาโดยบริษทั
ไมโครซอฟตจ์  ากดัสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ เร่ิมตน้ไมโครซอฟตต์อ้ง 
การพฒันาเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ (Application Server) แต่ปัจจุบนัสามารถประยุกต์ได้เป็น
ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Data Base Server) และอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet Server) 
 2.6.1 Unix เป็นระบบปฏิบติัการเครือข่าย ท่ีพฒันามาใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  
(Mainframe) รองรับผูใ้ชจ้  านวนมาก ส าหรับระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ในหน่วยงานใหญ่ ๆ เป็น 
โปรแกรมจดัการระบบงาน (Operating System) ในระบบเครือข่ายระบบหน่ึง ท่ีไดรั้บการออกแบบ
โดยห้องปฏิบติัการเบลล์ ของบริษทั AT&T ในปี ค.ศ. 1969 ถึงแมว้่าระบบ Unix ได้พฒันามานาน
แลว้แต่ก็ยงัเป็นที่นิยมใชก้นัมากมาจนถึงปัจจุบนัโดยเฉพาะระบบพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเน่ืองจาก
มีความคล่องตวัสูงตลอดจน สามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายชนิด นอกจากนั้น Unix ยงั
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เป็นระบบที่ใชใ้นลกัษณะผูใ้ชร่้วมกันหลายคน (Multiuser) และใช้งานหลายงานในขณะเดียวกัน 
(Multitasking) ผูใ้ชส้ามารถดดัแปลงหรือเพิม่ค  าสัง่ใน Unix ดว้ยตนเองเพือ่ความสะดวกได ้
  2.6.2  Linux  เป็นระบบปฏิบติัการส าหรับระบบเครือข่ายที่อยูใ่นกลุ่มของ Free Ware 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง Linux พฒันาขึ้นโดยไลนัส ทอร์วลัด์ (Linus Torvalds) ขณะที่ยงั 
เป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลยัเฮซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ไดท้  าการส่งซอร์สโคด้ (Source Code) ให้
นกัพฒันาทัว่โลกร่วมกนัพฒันา โดยมีขอ้ดีคือสามารถท างานไดห้ลายงานพร้อมกนั (Multitasking)  
และใช้งานได้พร้อมกันหลายคน (Multiuse) ท  าให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย Linux มีขอ้ดีกว่ายูนิกซ์ 
(Unix) คือสามารถท างานไดบ้นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ที่ใชง้านอยูท่ ัว่ ๆ ไปเน่ืองจาก 
Linux เป็นระบบปฏิบตัิการ 
 2.7 รูปแบบในการเช่ือมต่อเครือข่าย (Network Topology) ซ่ึงเป็นแผนผงัทางกายภาพ ที่จะ
บอกวา่สญัญาณขอ้มูลจะวิง่จาก Node หน่ึงไปยงัอีก Node หน่ึง ในลกัษณะอยา่งไร จะมี 4 รูปแบบ  
คือ Bus Topology,  Ring Topology,  Star Topology และ Mesh Topology 
 2.8 อตัราการส่งขอ้มูล (Data Transmission Rate) เป็นความเร็วของแพก็เกจจ านวนหน่ึงที่
สามารถเดินทางจาก Node หน่ึง ไปยงัอีก Node หน่ึง ในระบบเครือข่าย เช่น ความเร็ว 100 Mbps 
(Megabits per second), 1 Gbps (Gigabits per Second)  
 

3. ประเภทของระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์สามารถแบ่งแยกไดห้ลายรูปแบบ เช่น แบ่งแยกตามขนาดและ

แบ่งแยกตามการใหแ้ละรับบริการดงัน้ี 
     3.1 การแบ่งระบบเครือข่ายตามขนาด การแบ่งรูปแบบน้ีจะดูขนาดการครอบคลุมพื้นที่เป็น
ส าคญั ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 
         3.1.1 LAN (Local Area Network) เป็นกลุม่ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัในพ้ืนท่ีจ ากดั 
เช่นภายในส านกังานหรือภายในโรงงานส่วนมากจะใชส้ายเคเบ้ิลในการติดต่อส่ือสารกนั ดงัรูปท่ี 1.7 

 
 

รูปที่ 1.7 เครือข่ายแบบ LAN 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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3.1.2  MAN (Metropolitan Area Network) เป็นการน าเครือข่าย  LAN หลาย ๆ เครือข่าย 
ที่อยูใ่นพื้นที่ใกลเ้คียงกนัน ามาเช่ือมต่อกนัให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่น เช่ือมต่อกนัในเมืองหรือจงัหวดั
เป็นตน้ ดงัรูปที่ 1.8 

 
รูปที่ 1.8 เครือข่ายแบบ MAN 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 
3.1.3 WAN (Wide Area Network) เป็นกลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกัน

แบบกวา้งขวางอาจจะเป็นภายในประเทศ  ระหว่างประเทศ โดยภายในเครือข่าย WAN จะมี
เครือข่าย LAN หรือ MAN เช่ือมต่อกนัอยูภ่ายในเช่น ส านกังานใหญ่ที่กรุงเทพมหานครฯ ติดต่อกบั
ส านักงานสาขาในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการส่ือสารกันอาจจะใช้ตั้ งแต่ระบบโครงข่ายโทรศัพท์
จนกระทัง่ถึงดาวเทียม ดงัรูปที่ 1.9 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1.9 เครือข่ายแบบ WAN 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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3.2 การแบ่งระบบเครือข่ายตามลกัษณะการใหแ้ละรับบริการเป็นการแบ่งตามลกัษณะหนา้ท่ี 
ของคอมพวิเตอร์แต่ละเคร่ืองในระบบเครือข่ายเป็นส าคญั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

3.2.1 เพยีร์ทู เพยีร์ (Peer To Peer) เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Peer To Peer เป็นลกัษณะ
ของกลุ่มคอมพิวเตอร์ ท่ีคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองมีสิทธิเท่าเทียมกนัหมด (Peer) ไม่มีเคร่ืองไหนท าหนา้ท่ี 
เป็นศูนยก์ลางของระบบเครือข่าย ทุกเคร่ืองสามารถเป็นไดท้ั้งผูรั้บบริการ (Client) และผูใ้หบ้ริการ 
(Server) ไม่มีเคร่ืองใดท าหนา้ท่ี ดูแลจดัการระบบทั้งหมด ผูใ้ชง้านแต่ละเคร่ืองจะเป็นผูดู้แลขอ้มูลและ
ทรัพยากรของตวัเอง ดงัรูปที่ 1.10 

 

 

 
 

รูปที่ 1.10 เครือข่ายแบบ Peer To Peer 
ที่มา :  http://cbnewsplus.com/diferenca-entre-lan-e-man/41851/ 

 
3.2.2 ไคลเอน็ต-์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมเน่ืองจาก Client Server มี

ความสามารถในการดูแลควบคุม ใชง้านของระบบเครือข่ายที่มีผูใ้ชง้านจ านวนมากไดดี้กวา่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีท  าหน้าท่ีดูแลระบบจดัเก็บขอ้มูลให้บริการทั้ง Hardware, Software และ Data รวมทั้ง
การรักษาความปลอดภยัให้กบัคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ จึงเรียกคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีน้ีว่า เคร่ืองให ้
บริการหรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เหลือในระบบที่ไม่ได้ท  าหน้าที่น้ีจะ
เรียกวา่ เคร่ืองรับบริการหรือเคร่ืองลูกข่าย  (Client) หรือเวิร์กสเตชนั (Workstation) ซ่ึงจะเป็นกลุ่ม
คอมพวิเตอร์ในระบบที่จะท าหน้าที่รับการบริการจากเคร่ือง Server และควบคุมการใชง้านทุกอยา่ง
ของระบบเครือข่าย เช่น การใชง้านเคร่ืองพิมพจ์ะดูแลโดย Print Server หรืออุปกรณ์และทรัพยากร
อ่ืน ๆ จะถูกดูแลโดย Server เช่น File Server, Web Server ส่วนเคร่ือง Client ทุกเคร่ืองจะใช้งาน
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยผา่นทาง Server การใชง้านระบบเครือข่าย (Network Capability) ดงัรูปที่ 1.11 

 

http://cbnewsplus.com/diferenca-entre-lan-e-man/41851/
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รูปที่ 1.11 เครือข่ายแบบ Client-Server 
ที่มา : https://sites.google.com/site/watanabezite/ 

 

4.  กำรประยุกต์ใช้งำนระบบเครือข่ำย 
การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่ายมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีจะน า 

ระบบเครือข่ายมาใชง้าน สามารถสรุปการประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่ายไดด้งัน้ี  
  4.1 การบริการไฟล ์และการพมิพ ์(File and Print Service) 
  4.2 การบริการแฟกส์ (Fax Service) 
  4.3 การบริการโมเด็ม (Modem Service) 
  4.4 การบริการการเขา้สู่โฮสต ์(Host Service) 
 4.5 การบริการ Software แบบ Client/Server  
  4.6 การบริการ Information Network เช่น Internet Server 

การใชง้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์กบังานดา้นต่าง ๆ  จากการที่คอมพวิเตอร์มีลกัษณะ 
เด่นหลายประการท าใหถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัในสงัคมเป็นอยา่งมาก ที่
พบเห็นไดบ้่อยที่สุดก็คือ การใชใ้นการพมิพเ์อกสารต่างๆ เช่น พมิพจ์ดหมาย รายงาน เอกสารต่าง ๆ 
ซ่ึงเรียกว่างานประมวลผล (Word processing) นอกจากน้ียงัมีการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในดา้นต่าง ๆ  
อีกหลายดา้น ดงัต่อไปน้ี  
  1) งานธุรกิจ เช่นบริษทั ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ ตลอดจนโรงงานต่างๆ ใชค้อมพวิเตอร์ใน
การท าบญัชีงานประมวลค าและติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกผา่นระบบโทรคมนาคมนอกจากน้ีงาน 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ ่ ไดน้ าใชค้อมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมการผลิตและการประกอบช้ินส่วน 
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนตซ่ึ์งท าใหก้ารผลิตมีคุณภาพดีขึ้น หรืองานธนาคารที่
ใหบ้ริการฝาก ถอนเงินผา่นตูอ้ตัโนมติั (ATM) และใชค้อมพวิเตอร์คิดดอกเบี้ยใหก้บัผูฝ้ากเงินและ
การโอนเงินระหวา่งบญัชีโดยเช่ือมโยงกนัเป็นระบบเครือข่าย 
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 2) งานวิทยาศาสตร์ การแพทยแ์ละงานสาธารณสุข สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ค านวณที่ค่อนขา้งซบัซอ้น เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วถีิการโคจรของการส่งจรวดไปสู่อวกาศ
และเป็นอุปกรณ์ส าหรับการตรวจรักษาโรค ซ่ึงจะให้ผลที่แม่นย  ากวา่ท าใหก้ารรักษาไดร้วดเร็วขึ้น 
 3) งานคมนาคมและส่ือสาร ในส่วนที่เก่ียวกบัการเดินทาง จะใชค้อมพิวเตอร์ในการจองตัว๋
ส าหรับเดินทาง วนั เวลา ที่นั่ง ซ่ึงมีการเช่ือมโยงไปยงัทุกสถานีหรือทุกสายการบินไดท้  าใหส้ะดวก
ต่อผูเ้ดินทางที่ไม่ตอ้งเสียเวลารอ อีกทั้งยงัใชใ้นการควบคุมระบบการจราจรเช่น ไฟสญัญาณจราจร
ทางบกและการจราจรทางอากาศหรือในการส่ือสารก็ใชค้วบคุมวงโคจรของดาวเทียม เพือ่ใหอ้ยูใ่น
วงโคจรซ่ึงจะช่วยส่งผลต่อการส่งสญัญาณในระบบการส่ือสารใหมี้ความชดัเจน 

4) งานวศิวกรรมและสถาปัตยกรรมสถาปนิกและวศิวกรรม สามารถใชค้อมพวิเตอร์ในการ
ออกแบบ หรือ จ าลองสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่นการรับแรงสัน่สะเทือนของอาคารเม่ือเกิดแผน่ดินไหว
โดยคอมพวิเตอร์จะค านวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกลเ้คียงความจริง รวมทั้งการใชค้วบคุมและ 
ติดตามความกา้วหนา้ของโครงการต่าง ๆ เช่นคนงาน เคร่ืองมือ ผลการท างาน 
 5) งานราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการใชค้อมพิวเตอร์มากที่สุดโดยมีการใชห้ลายรูปแบบทั้ง 
น้ีขึ้นอยูก่บับทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น กรมสรรพากรใชใ้นการจดัเก็บฐานขอ้มูล
ภาษี กระทรวงศึกษาธิการมีการใชร้ะบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไดจ้ดัระบบเครือข่าย Internet เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง เป็นตน้ 
 6) การศึกษา ไดแ้ก่การใชค้อมพิวเตอร์มาจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีการน าคอมพิวเตอร์มา
ช่วยการสอน ในลกัษณะบทเรียนออนไลน์ (E-Leaning) หรือดา้นงานทะเบียน ท าใหส้ะดวกต่อการ
คน้หาขอ้มูลนกัศึกษา การเก็บขอ้มูลการยมืและการส่งคืนหนงัสือหอ้งสมุดเป็นตน้ 

 

5. รูปแบบกำรเช่ือมต่อของระบบเครือข่ำย (Network Topology) 
  รูปแบบการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

5.1 แบบ Bus คือเครือข่ายที่เช่ือมต่อคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดว้ยสายเคเบิ้ลต่อเน่ือง 
ไปเร่ือย ๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์เป็นตวัเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เขา้กบัสายเคเบิ้ล ในการ
ส่งขอ้มูล จะมีคอมพวิเตอร์เพยีงตวัเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งขอ้มูลไดใ้นช่วงเวลา หน่ึง ๆ การจดัส่ง
ขอ้มูลวธีิน้ีจะตอ้งก าหนดวธีิการที่จะไม่ใหทุ้กสถานีส่งขอ้มูลพร้อมกนั เพราะจะท าใหข้อ้มูลชนกนั 
วธีิการที่ใชอ้าจแบ่งเวลาหรือใหแ้ต่ละสถานีใชค้วามถ่ี สญัญาณที่แตกต่างกนั ดงัรูปที่ 1.12 
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รูปที่ 1.12 การเช่ือมต่อแบบบสั 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 

5.2 แบบ Ring การเช่ือมต่อแบบวงแหวน เป็นการเช่ือมต่อจากเคร่ืองหน่ึงไปยงัอีกเคร่ือง
หน่ึงจนครบวงจร ในการส่งขอ้มูลจะส่งออกทีส่ายสญัญาณวงแหวน โดยจะเป็นการส่งผา่นจาก
เคร่ืองหน่ึง ไปสู่เคร่ืองหน่ึงจนกวา่จะถึงเคร่ืองปลายทาง ปัญหาของโครงสร้างแบบน้ีคือ ถา้หากมี
สายขาดจุดใดจุดหน่ึง จะท าใหไ้ม่สามารถส่งขอ้มูลได ้ ระบบ Ring มีการใชง้านบนเคร่ืองตระกูล 
IBM กนัมาก เป็นเคร่ืองข่าย Token Ring ซ่ึงจะใชรั้บส่งขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองมินิหรือเมนเฟรมของ 
IBM กบัเคร่ืองลูกข่ายในระบบ ดงัรูปที่ 1.13 

 
รูปที่ 1.13 การเช่ือมต่อแบบวงแหวน 

ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
 

5.3 แบบ Star การเช่ือมต่อแบบสตาร์น้ีจะใชอุ้ปกรณ์ Hub เป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อ 
โดยที่ทุกเคร่ืองจะตอ้งผา่น Hub สายเคเบิ้ลที่ใชส่้วนมากจะเป็นสาย UTP และ Fiber Optic ในการ
ส่งขอ้มูล Hub จะเป็นเสมือนตวัทวนสญัญาณ (Repeater) ปัจจุบนัมีการใช ้ Switch เป็นอุปกรณ์ใน
การเช่ือมต่อซ่ึงมีประสิทธิภาพการท างานสูงกวา่ ดงัรูปที่ 1.14 
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รูปที่ 1.14 การเช่ือมต่อแบบสตาร์ 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 

 
5.4 แบบ Mesh หรือแบบตาข่าย เครือข่ายแบบน้ี จะใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกวา้ง 

(Wide Area Network) ลกัษณะการเช่ือมต่อจะมีการต่อสายหรือการเดินของขอ้มูลระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยงัโหนดอ่ืน ๆ ทุก ๆ ตวั ท าให้มีทางเดินขอ้มูลหลายเส้นและปลอดภยั
จากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบน้ีจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอ่ืน ๆ 
เพราะตอ้งใชส้ายเป็นจ านวนมาก การใชง้านในกรณีสายเคเบิ้ลบางสายช ารุด เครือข่ายทั้ง หมดยงั
สามารถใชไ้ด ้นิยมใชก้ับเครือข่ายที่ตอ้งการเสถียรภาพสูง แต่เครือข่ายแบบน้ีส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย 
และสายเคเบิ้ลมากกว่าการต่อแบบอ่ืน ๆ ยากต่อการติดตั้ ง เดินสาย เคล่ือนยา้ยปรับเปล่ียนและ
บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ดงัรูปที่ 1.15 

 

 
 

รูปที่ 1.15 ระบบเครือข่ายแบบ Mesh 
ที่มา : เอกชยั  ไก่แกว้ (2556) 
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รูปแบบการเช่ือต่อระบบเครือข่ายทั้ง 4 แบบนั้น ต่างมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกันดัง
แสดงในตารางเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสีย ของการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย 

 

Topology ขอ้ดี ขอ้เสีย 

Star 1. เปล่ียนแปลงรูปแบบการวางสาย 

    ไดง่้าย 
2. สามารถเพิม่คอมพวิเตอร์ไดง่้าย 
3. ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาไดง่้าย 

1. ตอ้งใชส้ายเคเบิลจ านวนมาก 
2. มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสายสูง 
3. การเช่ือมต่อจากศูนยก์ลางมีโอกาส ท าให ้ 
    ระบบเครือข่ายจะลม้เหลวพร้อมกนัไดง่้าย 

Bus 1.ใชส้ายเคเบิลนอ้ยที่สุด 
2. รูปแบบการวางสายง่าย 

3. มีความน่าเช่ือถือ 

4. สามารถขยายระบบไดง่้าย 

1. ตรวจหาจุดที่เป็นปัญหาไดย้าก 
2. ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอยา่งมาก  
    ถา้การจราจรของขอ้มูลสูง 

Ring 1. มีการใชส้ายเคเบิลนอ้ย 
2. มีประสิทธิภาพสูงแมก้ารจราจรของ   
    เครือข่ายจะมาก 

1. ถา้มี คอมพวิเตอร์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นใน   
    ระบบจะกระทบกนัทั้งเครือข่าย 
2. การตรวจหาปัญหาท าไดย้าก 
3. การเปล่ียนแปลงเครือข่ายท าไดย้ากและ 

    อาจตอ้งหยดุการใชง้านเครือข่ายชัว่คราว 

Mesh 1. มีทางเดินขอ้มูลหลายเสน้ 

2. มีความเสถียรภาพของเครือข่ายสูง 

3. สายเคเบิ้ลบางสายช ารุด เครือข่ายทั้ง  
    หมดยงัสามารถใชไ้ด ้

1. มีค่าใชจ่้ายมากกวา่ระบบอ่ืน 

2. สายเคเบิ้ลมากกวา่การต่อแบบอ่ืน  
3. ยากต่อการติดตั้งและบ ารุงรักษา 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่าย 
 

6. กำรจ ำแนกระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ตำมระดับควำมปลอดภัยของข้อมูล 
6.1 อินทราเน็ต (Intranet) เป็นเครือข่ายท่ีใชภ้ายในองคก์ารมีลกัษณะคลา้ยกบัอินเทอร์เน็ต 

อินทราเน็ต ใชเ้บราวเ์ซอร์เวบ็ไซตแ์ละเวบ็เพจเช่นเดียวกบัอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการแบบสาธารณะ 
(Public Internet) โดยทัว่ไปจะให้บริการ E-mail, Mailing lists, Newsgroups และ FTP ขอ้แตกต่าง
ของอินทราเน็ตกบัอินเทอร์เน็ตคือ  อินทราเน็ตจะมีการเช่ือมต่อและส่ือสารภายในองคก์รเท่านั้น 
อินทราเน็ต ยงัใหบ้ริการขอ้มูลอ่ืน ๆ แก่พนกังานขององคก์าร เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ ที่อยูอี่เมล
ผลประโยชน์ที่พนกังานควรไดรั้บ และอ่ืน ๆ 



40 
 

6.2 เอก็ซท์ราเน็ต (Extranet) คือระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมเครือข่ายภายในองคก์รหรืออินทราเน็ต 
(Intranet) เขา้กบัระบบคอมพิวเตอร์ที่อยูภ่ายนอกองคก์ร เช่น ระบบคอมพวิเตอร์ของสาขาของผูจ้ดั
จ  าหน่ายหรือของลูกคา้ เป็นตน้ โดยการเช่ือมต่อเครือข่ายอาจเป็นไดท้ั้งการเช่ือมต่อโดยตรงระหวา่ง 
2 จุด หรือการเช่ือมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่าง ระบบอินทราเน็ตหลาย ๆ 
เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ไดร้ะบบเครือข่ายแบบเอ็กซ์ทราเน็ต โดยปกติแลว้จะอนุญาตใหใ้ชง้าน
เฉพาะสมาชิกขององคก์รหรือผูท้ี่ไดรั้บสิทธิในการใชง้านเท่านั้น โดยผูใ้ชจ้ากภายนอกที่สามารถ
เช่ือมต่อเขา้มาผ่านเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต อาจถูกแบ่งเป็นประเภท ๆ เช่น ผูดู้แลระบบ สมาชิก คู่คา้ 
หรือผูส้นใจทัว่ ๆ  ไปเป็นตน้ ซ่ึงผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มจะไดรั้บสิทธิในการเขา้ใชง้านเครือข่ายท่ีแตกต่างกนัไป 

6.3 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกโดย 
จะเป็นการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองจากทัว่โลกมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงช่วยให้
สามารถติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัได้ทัว่โลกในการติดต่อกนัระหว่างเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ จ  าเป็นตอ้งมีการระบุว่า ส่งมาจากไหน ส่งไปให้ใคร ซ่ึงตอ้งมีการระบุช่ือเคร่ืองใน
อินเทอร์เน็ตใชข้อ้ตกลงในการติดต่อที่เรียกวา่ TCP/IP (ขอ้ตกลงที่ท  าให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกนัได)้ 
ซ่ึงจะใชส่ิ้งที่เรียกค่า ไอพ ีแอดเดรส (IP Address) ในการระบุช่ือเคร่ืองจะไม่มีหมายเลขที่ซ ้ ากนัได ้

6.4 การจดัวางเครือข่าย 
6.4.1 การจดัวางเครือข่ายแบบรวมศูนย ์(Centralized Network Layout) เป็นการจดัวาง

ทรัพยากรส าคญั ๆ เช่นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์และเมลเซิร์ฟเวอร์ ไวใ้นบริเวณเดียวกนั 
โครงสร้างเครือข่ายแบบบสั แบบวงแหวน แบบดาว และแบบผสมสามารถจดัวางต าแหน่งเครือข่าย
แบบรวมศูนยไ์ด ้และจ าแนกความสามารถของการจดัวางเครือข่ายไดด้งัน้ี 

6.4.1.1 การบริหารเครือข่ายการบริหารเครือข่ายที่มีการจดัวางเครือข่ายแบบรวม
ศูนยท์  าไดง่้ายกว่าการจดัวางเครือข่ายรูปแบบอ่ืน ๆ ในการจดัวางรูปแบบน้ี จะมีความปลอดภยัสูง
เน่ืองจากสามารถจดัทรัพยากรส าคญั เช่น ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์และเมลเซิร์ฟเวอร์ ไว ้
ในหอ้งหรือบริเวณท่ีสามารถปิดลอ็คได ้ การจดัวางทรัพยากรในหอ้งท่ีมีการปิดลอ็ค ช่วยใหท้รัพยากร 
มีความปลอดภยัจากขโมยหรือผูไ้ม่หวงัดีได ้

6.4.1.2 การส ารองขอ้มูล งานหลกัที่ส าคญัอยา่งยิง่ของผูบ้ริหารเครือข่าย คือการ 
แบก็อปัไฟลข์อ้มูลอยา่งสม ่าเสมอเพราะการแบก็อปัจะช่วยใหคุ้ณสามารถดึงขอ้มูลกลบัมาใชไ้ด ้ อีก
คร้ัง ในกรณีที่ขอ้มูลในเครือข่ายเกิดเสียหายหรือสูญหายไปดว้ยสาเหตุต่าง ๆ การแบก็อปัที่เก็บไฟล์
รวมศูนยไ์วท้ี่เดียวจะท าไดง่้ายกวา่การแบก็อปัไฟลบ์นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
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6.4.1.3 ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกือบทุกชนิดที่มีการ
ออกแบบมาส าหรับงานเครือข่ายจะมีความเร็วและมีเสถียรภาพการท างานที่สูงกว่าอุปกรณ์ปกติที่
ใชก้นั เช่นฮาร์ดดิสก์ที่ใชใ้นไฟล์เซิร์ฟเวอร์สามารถ อ่าน-เขียน ขอ้มูลไดเ้ร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ใชใ้น
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทัว่ไป 
        6.4.1.4 เสถียรภาพของระบบเครือข่ายเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านจ านวนมากถา้ระบบ 
เครือข่ายเกิดขดัขอ้งงานของผูใ้ชทุ้กคนกจ็ะหยดุทนัที ดงันั้นเสถียรภาพการท างานของเครือข่ายจึงเป็น 
เร่ืองท่ีส าคญั ผูบ้ริหารเครือข่ายหรือผูดู้แลระบบบางแห่งจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกวา่เซิร์ฟเวอร์กระจก 
(Mirror Server) ใหท้  างานแบก็อปักบัเซิร์ฟเวอร์หลกัถา้เซิร์ฟเวอร์หลกัเกิดเสียหายเซิร์ฟเวอร์ กระจก
น้ีก็จะท างานแทนทนัท ี

6.4.1.5 งบประมาณ ในการสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนยน้ี์ค่อน ขา้งสูงแต่ถา้มอง
ปริมาณการใหบ้ริการคอมพวิเตอร์กบัผูใ้ชจ้  านวนมากกถื็อวา่เป็นวธีิการลงทุนที่ไม่สูง 

6.4.2 การจดัวางเครือข่ายแบบกระจาย (Distributed Network Layout) เป็นการจดัวาง
ทรัพยากรตามหนา้ท่ีไวต้ลอดเครือข่าย เช่นในแต่ละแผนกกจ็ะมีไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์และปร้ินเซิร์ฟเวอร์เป็น 
ของแผนกเองเป็นตน้ การจดัวางเครือข่ายแบบกระจายสามารถใชไ้ดก้บัโครงสร้างระบบเครือข่าย
ทุกประเภทและจ าแนกความสามารถของการจดัวางเครือข่ายไดด้งัน้ี 

6.4.2.1 สมรรถนะของระบบ เครือข่ายที่จดัวางแบบกระจาย สามารถใชใ้นงาน
หนกั ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการกระจายงานไปใหเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ในเครือข่ายช่วยประมวลผล 
เช่นเครือข่ายงานออกแบบผลิตภณัฑท์ี่มีความซบัซอ้นสูงจะใชค้อมพวิเตอร์เคร่ืองหน่ึงในการค านวณ 
ส่วนอีกเคร่ืองหน่ึงใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล และอีกเคร่ืองหน่ึงใชใ้นการพมิพข์อ้มูล เป็นตน้ 

6.4.2.2 การบริหารจดัการเครือข่าย ที่จดัวางระบบแบบน้ีค่อนขา้งยากกวา่การ
บริหารเครือข่ายที่จดัวางแบบรวมศูนย ์ เพราะทรัพยากรวางกระจายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของเครือข่าย 
ดว้ยเหตุน้ีผูใ้ชเ้ครือข่ายแบบน้ีควรศึกษาการใชร้ะบบปฏิบติัการเครือข่ายใหม้ากขึ้นเพือ่ช่วยดูแลและ
สามารถใชง้านเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.4.2.3 การส ารองขอ้มูล ในเครือข่ายที่จดัวางแบบกระจายค่อนขา้งยุง่ยากกวา่
เครือข่ายที่จดัวางแบบศูนยร์วมเพราะจะตอ้งแบก็อปัไฟลแ์ต่ละเคร่ืองที่เช่ือมต่อกบัเครือข่ายดว้ยเหตุ 
น้ีผูใ้ชจึ้งมกัมีอุปกรณ์แบก็อปัเป็นของตวัเอง เช่น อุปกรณ์แบก็อปัแบบพกพา ซ่ึงผูใ้ชค้นอ่ืนสามารถ 
น าไป ใชไ้ด ้เป็นตน้ 

6.4.2.4 เสถียรภาพของระบบ เสถียรภาพของเครือข่ายท่ีจดัวางแบบกระจายท่ีค่อน 
ขา้งสูง ถึงแมว้่าจะมีคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในเครือข่ายเกิดเสียขึ้นมา ก็จะกระทบกบัผูใ้ช้
คนอ่ืนบนเครือข่ายเพยีงส่วนนอ้ยเท่านั้น 
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6.4.2.5 งบประมาณ ในการจดัวางระบบเครือข่ายแบบกระจายน้ีจะมีตน้ทุน การ
จดัวางต ่ากวา่การจดัวางเครือข่ายแบบรวมศูนยเ์พราะวา่ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้ซิร์ฟเวอร์ราคาสูงแต่เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ที่ใชใ้นเครือข่ายที่จดัวางแบบกระจายอาจจะตอ้งใชเ้คร่ืองที่มีสมรรถนะสูงกวา่
คอมพวิเตอร์ทัว่ไป 

 

7. ประโยชน์ของระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
7.1 สามารถใชท้รัพยากรร่วมกนั 
7.2 เพิม่ความน่าเช่ือถือและประสิทธิภาพของการปฏบิติังาน 
7.3 ประหยดังบประมาณ  
7.4 การขยายระบบคอมพวิเตอร์สามารถท าไดง่้าย  
7.5 ท าใหมี้การประมวลผลแบบกระจาย  
7.6 ท าใหอุ้ปกรณ์ที่มีความแตกต่างกนั สามารถท างานร่วมกนัได ้

 

8. เกณฑ์กำรวัดประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย 
8.1 สมรรถนะ (Performance) ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น 

8.1.1 จ านวนผูใ้ชง้าน 
8.1.2 ชนิดของส่ือกลางในการส่งขอ้มูล 
8.1.3 ฮาร์ดแวร์ 
8.1.4 ซอฟตแ์วร์ 

8.2 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
8.2.1 ความถ่ีของความลม้เหลว 
8.2.2 ระยะเวลาที่ใชใ้นการกูร้ะบบคืน กรณีที่เกิดความลม้เหลว 
8.2.3 การป้องกนัเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจท าใหเ้กิดความลม้เหลว 

8.3 ความปลอดภยัของขอ้มูล (Security) 
8.3.1 ระบบป้องกนับุคคลที่ไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล 
8.3.2 การป้องกนัไวรัสคอมพวิเตอร์ 

 

9. เกณฑ์พิจำรณำในกำรออกแบบระบบเครือข่ำย 

9.1 จ านวนผูใ้ชง้านในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
9.2 การดูแลและจดัการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
9.3 การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
9.4 ปริมาณขอ้มูลที่รับส่งผา่นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
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9.5 ความตอ้งการใชง้านทรัพยากรต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านแต่ละคน 
9.6 งบประมาณ 

 
10. เกณฑ์กำรพิจำรณำในกำรติดต้ังเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 การจดัตั้งเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายในหรือระหว่างองคก์รนั้นมีขอ้ดีและอ านวยประโยชน์
กบัองคก์รอยา่งไรบา้ง ก่อนที่จะลงทุนจดัซ้ืออุปกรณ์ ติดตั้งระบบเครือข่าย จ  าเป็นตอ้งศึกษาถึงราย 
ละเอียดส่วนปลีกยอ่ยต่าง ๆ เช่นการเลือกรูปแบบของเครือข่ายที่เหมาะสม การเลือกใชอุ้ปกรณ์ การ
คาดการณ์การใชง้านในปัจจุบนัและในอนาคตเป็นตน้ 

 10.1 เลือกรูปแบบของเครือข่าย ตอ้งศึกษาวางแผนก่อนจะเลือกใชรู้ปแบบเครือข่ายแบบ
ใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับองค์กรเช่น เลือกใช้เครือข่ายแบบใด ส าหรับวงเครือข่าย LAN ภายใน
หอ้งหรือภายในแผนกเดียวกนัเป็นตน้ โดยท่ีตอ้งค านึงถึงสถานท่ี ความสะดวกในการร่วมใชท้รัพยากร 
และขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและการขยายขนาดของเครือข่าย เน่ืองจากเครือข่าย
ที่จดัตั้งขึ้นใหม่ก็อาจจะไม่ช่วยใหเ้กิดสะดวกคล่องตวัและประหยดัค่าใชจ่้ายอยา่งแทจ้ริง 

10.2 ใชง้านไดง่้าย ระบบเครือข่ายที่ใชง้านจะมีเทคนิคที่ยุง่ยากซบัซอ้นเพยีงใดก็ตามนั้นจะ
เป็นหนา้ท่ีของผูดู้แลระบบเป็นผูจ้ดัการ แต่ส าหรับผูใ้ชง้านแลว้เม่ือตอ้งการจะส่ือสารขอ้มูลผ่านระบบ 
เครือข่ายจะตอ้งท าไดง่้าย (ตามสิทธิของแต่ละคน) โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นซ่ึงเป็นเทคนิค
หน่ึงท่ีจะใหบุ้คลากรยอมรับระบบงานใหม่ ดงันั้นโปรแกรมประยกุตท่ี์ผูใ้ช ้ใชติ้ดต่อสัง่งานกบัระบบ 
เครือข่ายจะตอ้งออกแบบมาใหส้ามารถท างานไดส้ะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

10.3 ตอ้งรองรับการท างานทั้งหมดขององคก์รได ้ การเลือกใชง้านรูปแบบเครือข่ายแบบใด
หรือผสมผสานเครือข่ายหลายรูปแบบให้กบัองคก์ร ส่ิงส าคญัคือเครือข่ายที่จดัตั้งขึ้นนั้น ตอ้งสามารถ
ตอบสนองการท างานทั้งหมดขององคก์รไดอ้ยา่งครบวงจร 

10.4 ขอ้มูลปลอดภยั การจดัระบบความปลอดภยัของขอ้มูลเช่นการก าหนดสิทธิและขอบเขต 
ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนนั้นเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ รวมถึงการป้องกนัระบบ
จากผูท้ี่ไม่หวงัดีที่คิดโจมตีระบบหรือลว้งความลบัจากขอ้มูลขององคก์รทั้งน้ีรวมไปถึงระบบส ารอง
ขอ้มูลในกรณี ที่ฐานขอ้มูลหลกัเสียหายใชง้านไม่ไดแ้ต่ยงัสามารถใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลที่ส ารอง
ท างานต่อไปได ้

10.5 การจดัการบริหารระบบเครือข่าย การจะให้เครือข่ายทั้งระบบท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ไม่ใหเ้กิดปัญหาตลอดเวลานั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายจึงจ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ที่คอยดูแลระบบหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
ทางคอมพิวเตอร์ ท  าหน้าบริหารจดัการ การใชง้านเครือข่ายและดูแลแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งดา้น
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์อยูต่ลอดเวลา 
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10.6 ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย การจดัตั้งระบบเครือข่ายนั้น ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนระยะ 
แรกสูง งบประมาณท่ีใชจึ้งตอ้งเหมาะสมกบัฐานะขององคก์รและตอ้งคุม้ค่า นัน่คือท าใหป้ระสิทธิภาพ 
การท างานโดยรวมขององคก์รสูงข้ึนอยา่งชดัเจนสามารถลดปริมาณงานท่ีซบัซอ้นได ้เพ่ิมความสะดวก 
และประหยดัเวลาท างานที่ส าคญัคือตอ้งช่วยเพิม่ผลผลิตและคุณภาพของงานนอกจากน้ียงัมีขอ้ปลีก 
ยอ่ยอ่ืน ๆ เช่นความสามารถในการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายและองคก์รอ่ืน ๆ ความยดืหยุน่ในการขยาย 
เครือข่ายหรือปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพของเครือข่ายและการบ ารุงรักษาเครือข่าย เป็นตน้ 
 
สรุป 
 ความส าคญัของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 1. ท าใหเ้กิดการท างานลกัษณะกลุ่มระหวา่งเคร่ืองและอุปกรณ์ประกอบคอมพวิเตอร์ 

2. เกิดการใชท้รัพยากรร่วมกนัโดยผูใ้ชค้อมพวิเตอร์ทุกเคร่ืองที่อยูใ่นเครือข่าย สามารถใช้
แฟ้มขอ้มูล ชุดค าสัง่ ข่าวสารสารสนเทศต่าง ๆ ตลอดจนใชอุ้ปกรณ์ประกอบคอมพวิเตอร์ที่มีราคา
แพง ร่วมกนัไดเ้ช่น เคร่ืองพมิพ ์ฮาร์ดดิสก ์สแกนเนอร์ ซีดีรอมและดีวดีีรอม เป็นตน้ 

3. ช่วยลดความซ ้ าซอ้นและสามารถก าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัใหก้บัแฟ้ม 
ขอ้มูลต่าง ๆ ไดส้ะดวก 

4. สามารถขยายอาณาเขตในการส่ือสารขอ้มูลไดค้รอบคลุมกวา้งไกลขึ้นจากเครือข่ายที่มี
ขนาดเล็ก ที่เช่ือมต่อกนัดว้ยคอมพวิเตอร์ 2-3 เคร่ืองขึ้นไป ภายในหน่วยงานหรือบริษทัเล็ก ๆ ไป
จนถึงเครือข่ายที่เช่ือมคอมพวิเตอร์นบัลา้น ๆ เคร่ืองที่ครอบคลุมเกือบทุกประเทศทุกที่รู้จกักนัดีคอื
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 

 

ค ำช้ีแจง 
1. ใหท้  าเคร่ืองหมายกากบาท ()  ลงบนกระดาษค าตอบขอ้ทีถู่กที่สุดเพยีง 1 ขอ้ 

2. แบบทดสอบมีจ านวน 10 ขอ้ ใหท้  าทุกขอ้ 

3. เวลา 10 นาที  
 

 

1. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์หมายถึงขอ้ใด 

ก. คอมพวิเตอร์ที่มีการเช่ือมต่อกนัตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไป 

ข. การใชท้รัพยากรของระบบร่วมกนั 

ค. การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั       

ง.  การส่งขอ้มูลใหบุ้คคลอ่ืนในระบบไดใ้ชง้านเดียวกนั 
จ. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบในระบบเครือข่าย 
ก. ฮาร์ดแวร์   
ข. ซอฟตแ์วร์ 

ค. ส่ือกลาง   

ง. ผูรั้บ ผูส่้ง 
จ. เน็ตเวร์ิก 

3. ไคลเอ็นต-์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server)หมายถึงขอ้ใด 

ก. การกระจายเซิร์ฟเวอร์ไวต้ามที่ต่าง ๆ                      

ข. การรวมเซิร์ฟเวอร์ไวใ้นที่เดียวกนั                                       

ค. เคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ืองใดมีปัญหาระบบจะหยดุท างานทนัที   

ง. การใหบ้ริการแบบแม่ข่ายกบัลูกข่าย 
จ. คอมพวิเตอร์ทุกเคร่ืองมีสิทธิเท่าเทียมกนัหมดไม่มีเคร่ืองไหนเป็นศูนยก์ลาง 
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4. ขอ้ใดไม่ใช่การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 

ก. การบริการไฟล ์และการพมิพ ์              

ข. การควบคุมการผลิตและการประกอบช้ินส่วน                    
ค. การบริการถ่ายเอกสาร   

ง. การจองตัว๋ส าหรับเดินทาง 

จ. การประชุมทางไกล 

 

 
5. จากรูปเป็นรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือขา่ยแบบใด 

ก. Hydride   

ข. Star  
ค. Ring   

ง. Bus  
จ. Mesh 

6. ขอ้ใดกล่าวถึงการจดัวางระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย ์

ก. แต่ละแผนกก็จะมีไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์และปร้ินเซิร์ฟเวอร์เป็น ของแผนกเอง   

ข. ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์และเมลเซิร์ฟเวอร์ จดัวางไวท้ี่เดียวกนั 
ค. ทรัพยากรจะวางกระจายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของเครือข่าย   

ง. การส ารองขอ้มูลคอ่นขา้งล าบาก 

จ. เครือข่ายมีเสถียรภาพค่อนขา้งสูง 

7.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 

ก. การแชร์ทรัพยากรร่วมกนั    
ข. สืบคน้ขอ้มูล 

ค. ส่ือสารไดท้ั้งสองทาง    
ง. รับส่งขอ้มูลข่าวสาร 
จ. แชร์ไฟลข์อ้มูล 
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8.  ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 

ก. สมรรถนะ   

ข. ความปลอดภยัของขอ้มูล 

ค. ความเช่ือถือ   

ง. ความเร็ว 

จ. ความมัน่คง 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารพจิารณาการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

        ก. จ  านวนผูใ้ชง้านในเครือข่าย   

ข. การดูแลและบริหารจดัการเครือข่าย 

ค. รูปแบบของเครือข่าย   

ง. ความตอ้งการใชง้าน 

จ. งบประมาณ 

10. ต่อไปน้ีคอืเกณฑก์ารพจิารณาการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ยกเวน้ ขอ้ใด 

ก. การบริหารจดัการ   

ข. รูปแบบเครือข่าย 
ค. ความปลอดภยั   

ง. ความน่าเช่ือถือ 

จ. ความเร็วในการรับ ส่งขอ้มูล 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 

 
 
 

ข้อ ค ำตอบ 
1 ก.  คอมพวิเตอร์ที่มีการเช่ือมต่อกนัตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไป 
2 จ.  เน็ตเวร์ิก 
3 ง.  การใหบ้ริการแบบแม่ข่ายกบัลูกข่าย 
4 ค.  การบริการถ่ายเอกสาร 
5 ข.  Star 
6 ข.  ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์และเมลเซิร์ฟเวอร์ จดัวางไวท้ี่เดียวกนั 
7 ค.  ส่ือสารไดท้ั้งสองทาง 
8 ง.  ความมัน่คง 
9 ค.  รูปแบบของเครือข่าย 
10 จ.  งบประมาณ 
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แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 
พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 

 

ค ำช้ีแจง 
1. ใหใ้ห้ตอบค าถามพร้อมทั้งอธิบาย ลงบนกระดาษค าตอบ 

2. แบบฝึกหดัมีจ านวน 10 ขอ้ ใหท้  าทุกขอ้ 

3. เวลา 15 นาที  
 

 
1. ใหน้กัศึกษาบอกความหมายของระบบเครือข่าย 

2. องคป์ระกอบของระบบเครือข่ายมีอะไรบา้ง 

3. ประเภทของระบบเครือข่ายมีก่ีประเภทประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

4. ใหบ้อกถึงการประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 

5. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายมีก่ีแบบอะไรบา้ง 

6. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์จ าแนกตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูลมีอะไรบา้ง 

7. ใหบ้อกถึงประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่าย 

8. การวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่ายพิจารณาจากอะไรบา้ง 
9. เกณฑ์พิจำรณำในกำรออกแบบระบบเครือข่ำยมอีะไรบ้ำง 

10.  กำรพิจำรณำในกำรตดิตั้งระบบเครือข่ำยมวีธิีกำรอย่ำงไร 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 
เร่ือง พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 

 

1. ใหน้กัศึกษาบอกความหมายของระบบเครือข่าย 

ค ำตอบ       การน าคอมพวิเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไป มาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใชข้อ้มูล 
(Data) โปรแกรม (Software) หรืออุปกรณ์ (Device) ทางดา้นฮาร์ดแวร์ (Hard Ware) บางชนิดใช้
งานร่วมกนั 

2. องคป์ระกอบของระบบเครือข่ายมีอะไรบา้ง 

ค ำตอบ       1.  จุดเช่ือมต่อ (Node) อยา่งนอ้ย 2 จุดขึ้นไป 

  2.  การ์ดแลน (Network Interface Card: NIC) หรือการ์ดเครือข่าย 

  3.  ส่ือกลางในการส่งขอ้มูล (Media) 

4.  แพก็เกจของขอ้มูล (Data Packets) 

5.  ที่อยู ่(IP Address)  
6.  ซอฟตแ์วร์ในการส่ือสารขอ้มูล (Communication Software) 

7.  รูปแบบในการเช่ือมต่อเครือข่าย (Net work Topology) 

8.  อตัราการส่งขอ้มูล (Data Transmission Rate) 

3. ประเภทของระบบเครือข่ายแบ่งแยกตามขนาดมีก่ีแบบ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ค ำตอบ        3 แบบ ประกอบดว้ย 

1. LAN (Local Area Network) 

2. MAN (Metropolitan Area Network) 

3. WAN (Wide Area Network) 

4. ใหบ้อกถึงการประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 

ค ำตอบ  1.  การบริการไฟล ์และการพมิพ ์(File and Print Service) 
2.  การบริการแฟกส์ (Fax Service) 
3.  การบริการโมเด็ม (Modem Service) 
4.  การบริการการเขา้สู่โฮสต ์(Host Service) 

                   5.  การบริการ Client/Server Software 
6.  การบริการ Information Network เช่น Internet Server 

 

 



52 
 

5. รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายมีก่ีแบบอะไรบา้ง 

ค ำตอบ       4 แบบ 

 1.  แบบ Bus 

 2.  แบบ Ring 

 3.  แบบ Star 

 4.  แบบ Mesh 

6. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์จ าแนกตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูลมีอะไรบา้ง 

ค ำตอบ       1.  อินทราเน็ต (Intranet) 
       2.  เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) 
       3.  อินเทอร์เน็ต (Internet) 

7. ใหบ้อกถึงประโยชน์การใชง้านระบบเครือข่าย 

ค ำตอบ       1.  สามารถใชท้รัพยากรร่วมกนั 

2.  เพิม่ความน่าเช่ือถือและประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 

3.  ประหยดังบประมาณ  
4.  การขยายระบบคอมพวิเตอร์สามารถท าไดง่้าย  
5.  ท  าใหมี้การประมวลผลแบบกระจาย  
6.  ท  าใหอุ้ปกรณ์ที่มีความแตกต่างกนั สามารถท างานร่วมกนัได ้

8. การวดัประสิทธิภาพระบบเครือข่ายพิจารณาจากอะไรบา้ง 

               ค ำตอบ   1.  สมรรถนะ (Performance) 

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

3. ความปลอดภยัของขอ้มูล (Security) 

9. เกณฑพ์จิารณาในการออกแบบระบบเครือข่ายมีอะไรบา้ง 
ค ำตอบ       1.  จ านวนผูใ้ชง้านในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2.  การดูแลและจดัการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

3.  การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

4.  ปริมาณขอ้มูลที่รับส่งผา่นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

5.  ความตอ้งการใชง้านทรัพยากรต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านแต่ละคน 

6.  งบประมาณ 
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10.  การพจิารณาในการติดตั้งระบบเครือข่ายมีวธีิการอยา่งไร 

    ค ำตอบ        1.  เลือกรูปแบบของเครือข่าย 

2.  ใชง้านไดง่้าย 

3.  ตอ้งรองรับการท างานทั้งหมดขององคก์รได ้

4.  ขอ้มูลปลอดภยั 

5.  การจดัการบริหารระบบเครือข่าย 

6.  ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที่ 1 พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 

 

ค ำช้ีแจง 
1. ใหท้  าเคร่ืองหมายกากบาท ()  ลงบนกระดาษค าตอบขอ้ทีถู่กที่สุดเพยีง 1 ขอ้ 

2. แบบทดสอบมีจ านวน 10 ขอ้ ใหท้  าทุกขอ้ 

3. เวลา 10 นาที  
 
 

1. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์หมายถึงขอ้ใด 

ก. คอมพวิเตอร์ที่มีการเช่ือมต่อกนัตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไป 

ข. การใชท้รัพยากรของระบบร่วมกนั 

ค. การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั       

ง.  การส่งขอ้มูลใหบุ้คคลอ่ืนในระบบไดใ้ชง้านเดียวกนั 
จ. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบในระบบเครือข่าย 
ก. ฮาร์ดแวร์   
ข. ซอฟตแ์วร์ 

ค. เน็ตเวิร์ก   

ง. ผูรั้บ ผูส่้ง 
จ. ส่ือกลาง 

3.  ไคลเอ็นต-์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) หมายถึงขอ้ใด 

ก. การกระจายเซิร์ฟเวอร์ไวต้ามที่ต่าง ๆ                      

ข. การรวมเซิร์ฟเวอร์ไวใ้นที่เดียวกนั                                       

ค. เคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ืองใดมีปัญหาระบบจะหยดุท างานทนัที   

ง. การใหบ้ริการแบบแม่ข่ายกบัลูกข่าย 
จ. คอมพวิเตอร์ทุกเคร่ืองมีสิทธิเท่าเทียมกนัหมดไม่มีเคร่ืองไหนเป็นศูนยก์ลาง 
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4.  ขอ้ใดไม่ใช่การประยกุตใ์ชง้านระบบเครือข่าย 

ก. การบริการไฟล ์และการพมิพ ์              

ข. การบริการถ่ายเอกสาร  
ค. การควบคุมการผลิตและการประกอบช้ินส่วน                      

ง. การจองตัว๋ส าหรับเดินทาง 

จ. การประชุมทางไกล 
 

 
5. จากรูปเป็นรูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือขา่ยแบบใด 

ก. Hydride   

ข. Bus 
ค. Ring   

ง. Mesh  
จ. Star 

6.  ขอ้ใดกล่าวถึงการจดัวางระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย ์

ก. แต่ละแผนกก็จะมีไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์และปร้ินเซิร์ฟเวอร์เป็น ของแผนกเอง   

ข. ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์และเมลเซิร์ฟเวอร์ จดัวางไวท้ี่เดียวกนั 
ค. ทรัพยากรจะวางกระจายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของเครือข่าย   

ง. การส ารองขอ้มูลคอ่นขา้งล าบาก 

จ. มีเสถียรภาพค่อนขา้งสูง 
7.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 

ก. การแชร์ทรัพยากรร่วมกนั    
ข. สืบคน้ขอ้มูล 

ค. ส่ือสารไดท้ั้งสองทาง    
ง. รับส่งขอ้มูลข่าวสาร 
จ. แชร์ไฟลข์อ้มูล 
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8.  ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 

ก.ความมัน่คง   

ข. ความปลอดภยัของขอ้มูล 

ค. ความเช่ือถือ   

ง. สมรรถนะ 

จ. ความเร็ว 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่เกณฑก์ารพจิารณาการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

        ก. จ  านวนผูใ้ชง้านในเครือข่าย   

ข. การดูแลและบริหารจดัการเครือข่าย 

ค. งบประมาณ   

ง. ความตอ้งการใชง้าน 

จ. รูปแบบของเครือข่าย 

10. ต่อไปน้ีคอืเกณฑก์ารพจิารณาการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ยกเวน้ ขอ้ใด 

ก. ความเร็วในการรับ ส่งขอ้มูล   

ข. รูปแบบเครือข่าย 
ค. การบริหารจดัการ   

ง. ความน่าเช่ือถือ 

จ. ความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที่ 1 พืน้ฐำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 

 

   
ข้อ ค ำตอบ 
1 ก. คอมพวิเตอร์ที่มีการเช่ือมต่อกนัตั้งแต่ 2 เคร่ืองขึ้นไป 
2 ค. เน็ตเวิร์ก 
3 ง. การใหบ้ริการแบบแม่ข่ายกบัลูกข่าย 
4 ข. การบริการถ่ายเอกสาร     
5 ง.  Mesh  
6 ข. ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์และเมลเซิร์ฟเวอร์ จดัวางไวท้ี่เดียวกนั 
7 ค. ส่ือสารไดท้ั้งสองทาง  
8 จ. ความเร็ว 
9 จ. รูปแบบของเครือข่าย 
10 ก. ความเร็วในการรับ ส่งขอ้มูล 

 

 
 
 


