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9.   คําอธิบายรายวิชา                      แนวคิด ลักษณะ และประเภทของระบบเครือขายและเทคโนโลยี 
                                                      โทรคมนาคมที่ใชในงานสารสนเทศ 
 

10.  จุดประสงคการเรียนรู 
        10.1  เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับระบบเครือขายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่ใชในงานสารสนเทศได 
        10.2  เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของระบบเครือขายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมกับงานสารสนเทศ 
        10.3  เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะการประยุกตใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมกับงานสารสนเทศ                
อยางมีประสิทธิภาพ 
         10.4  เพื่อใหผูเรียนสามารถคัดสรรรูปแบบของระบบเครือขายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อใชใน
การจัดการสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

11.  วิธีการเรียนการสอน  
11.1  บรรยาย 
11.2  แบงกลุมยอยอภิปรายในชั้นเรียน 
11.3  ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

         11.4  ศึกษาและวิเคราะหการประยุกตใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ใชในองคกรได 
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12.  เอกสารประกอบการศึกษา 
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             ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
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13.  งานที่มอบหมาย  
13.1  แบบฝกหัด 
13.2  การนําเสนอสารสนเทศผานเครือขายและโทรคมนาคมในรูปแบบตาง ๆ  (ทํางานกลุม ๆ ละ 3 คน) 
13.3  การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

14.  การประเมินผล 
       14.1  คะแนนเก็บ       60  คะแนน  ไดแก 

-  นําเสนอสารสนเทศ                  15   คะแนน 
-  อภิปราย                   10   คะแนน 
-  ฝกปฏิบัติทักษะทางเครือขายและโทรคมนาคม               35    คะแนน 

       14.2  คะแนนสอบ        40  คะแนน 
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15. กําหนดการเรียนการสอน 
 

สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
1-2 แนะนําแผนการเรียน 

พื้นฐานการสื่อสารขอมูล  เครือขาย  และเทคโนโลยี   
 ความหมายของการสื่อสารขอมูล 
 วิธีการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 องคประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร 
 เครือขายคอมพิวเตอร 
 ชนิดของมาตรฐาน 
 การเชื่อมตอเครือขาย 
 ประเภทของเครือขาย 
 การเชื่อมโยงระหวางเครือขาย 
 

1.   แจกเอกสารแนะนํารายวิชา 
2. บรรยายเรื่องความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร  

ขอมูล เครือขาย และเทคโนโลยี 
3. อภิปรายประเด็นเทคโนโลยีการสื่อสาร

     4.   นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
      

    1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน   
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน 

2. สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
 
 
 
 
 

3 ทําไมจึงตองตดิตัง้ระบบเครือขาย  
 การรวมกันใชอินเทอรเน็ต 
 การแชรเครื่องพิมพ 
 การแชรไฟลและโฟลเดอร 
 การติดตอสื่อสารกับผูอื่น 
 

        1.   บรรยายเรื่องความรูเกี่ยวกับการติดตั้ง
เครือขาย 

2.   อภิปรายการใชสารสนเทศรวมกันใน 
เครือขาย 
     3.   นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน   
แตละกิจกรรม 
       3.  คลิปวีดิโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
4-5 รูจักอุปกรณบนเครือขาย   

 Network Interface Card 
 Coaxial 
 UTP 
 STP 
 Fiber Optic 
 Hub 
 Switch 
 Repeater 
 Bridge 
 Router 
 Gateway 
 Modem 
 ISDN 
 ADSL 
 iPSTAR 
 

       1.  บรรยายเรื่องความรูเกี่ยวกับอุปกรณที่
จําเปนสําหรับระบบเครือขาย 
        2.  อภิปรายประเด็นอุปกรณ 
       3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 
        4.     ฝกปฏิบัติการเลือกใชอุปกรณ
เครือขายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
องคกร 

      1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน   
แตละกิจกรรม 
        

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.   สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3.   ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
6-7     การสื่อสารเกิดขึ้นในระบบเครือขายโทรคมนาคม

อยางไร  
 พื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร 
 เครือขายสื่อสารโทรคมนาคม 
 การสื่อสารขอมูล 
 ระบบการสื่อสารดาวเทียม 
 การใชเสนใยแกวนําแสงในระบบสื่อสาร  
                        โทรคมนาคม 
 

1. บรรยายเรื่องเทคโนโลยี 
โทรคมนาคมและการสื่อสาร 

2. อภิปรายประเด็นเทคโนโลยีการ 
สื่อสารในยุคปจจุบัน 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
          4.    ฝกปฏิบัติการวิเคราะหสถานการณ
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
 

       1.  แฟมขอมูล Ketnote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 
         3.  คลิปวีดิโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
        4.  การวิเคราะหสถานการณ
ในรูปแบบรายงาน 
 
 

8 การออกแบบระบบเครือขาย 
 เครือขายเฉพาะที่ 
 เครือขายในเขตเมือง 
 เครือขายวงกวาง 
 เครือขายไรสาย 
 ระบบเครือขายบาน 
 เครือขายสากล 

 

       1.   บรรยายเรื่องการออกแบบระบบ
เครือขาย 
       2.   อภิปรายประเด็นการออกแบบ
เครือขาย 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
          4.    ฝกปฏิบัติการการออกแบบ
เครือขายในสถานการณที่แตกตางกัน 
 

       1.  แฟมขอมูล Ketnote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 
         3.  คลิปวีดิโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
        4.  การวิเคราะหสถานการณ
ในรูปแบบการนําเสนอหนาชั้น
เรียน 

9 สอบกลางภาค    
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
10-11     การแชรขอมูลบนระบบเครือขาย  

 การแชรขอมูลแบบธรรมดา 
 การแชรขอมูลแบบปดบัง 
 การเขาถึงไฟลที่แชรไว 
 การตรวจสอบผูเขาใชไฟลในเครื่อง 
 การสงขอความเตือนผูใช 
 การทําแม็ปเครือขาย 

การแชรเครื่องพิมพ 
 

1. บรรยายเรื่องการแชรขอมูล 
บนเครือขาย 
        2.  อภิปรายประเด็นการแชรขอมูล 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
        4.    ฝกปฏบิัติการการแชรขอมูล 
 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
        4.  ความสามารถในการแชร
ขอมูล 
 

12-13   การสื่อสารโทรคมนาคมกับประเทศไทยในยุคปจจุบัน 
 ความหลากหลายและความตองการของ 
                             ผูใชบริการ 
 ทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน 
 การดําเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและ ICT 
 องคกรกํากับดูแล 
 การประยุกตใชแผนแมบทการพัฒนากิจการ 
                             โทรคมนาคม  
  
 

1. บรรยายเรื่อง ITC กับประเทศไทย 
         2.   อภิปรายประเด็นการพัฒนา ICT 
กับประเทศไทย 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
       
 

       1.  แฟมขอมูล Keynote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
        4.  การวิเคราะหสถานการณ
ในรูปแบบรายงาน 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

14-15 ความปลอดภัยบนเครือขาย  
 วัตถุประสงคของการบริหารระบบเครือขาย 
 การบริหารระบบเครือขายไรสายและการ 
                          พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 มาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน 
 เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบระบบเครือขาย 
                           ทั่วไป 

การเขารหัสขอมูลและการถอดรหัสขอมูล 
 เทคนิคการสับเปลี่ยน 
 การเขารหัสกุญแจสาธารณะ 
 ลายเซ็นดิจิทัล 
 ไฟรวอลล 
ความทาทายในโลกยุคเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคม  
 การสื่อสารรวม 
 การสื่อสารไรพรมแดน 
 อาชีพในโลกเครือขาย 
 

1. บรรยายเรื่องความปลอดภัยบน 
เครือขาย 

2. อภิปรายประเด็นความปลอดภัย 
ขั้นพื้นฐานที่สังคมการสื่อสารตองการ และ
อาชีพที่รองรับยุค ICT 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
        4.    ฝกปฏิบัติการการใชเครื่องมือ
ความปลอดภัยสําหรับเครือขาย 

       1.  แฟมขอมูล Ketnote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การฝกปฏิบัติ 
        4.  การวิเคราะหสถานการณ
ในรูปแบบการนําเสนอหนาชั้น
เรียน 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

16 การประยุกตระบบเครือขายการสื่อสารโทรคมนาคมกับ
การดําเนินงานในบริษัทมีชื่อระดับโลก  
 การปรับแตง Windows NT Server ในสํานักงาน 
                            สาขาที่ GlobalNet Insurance 
 การทําใหเครือขายแบบ Dial-On+demand มี 
                            ประสิทธิภาพสูงสุดที่บริษัท FoodCo 
 การออกแบบเครือขาย WAN ที่บริษัท Shinozaki  
                             Automotive  
 การทํา Software Distribution  บนลิงคความเร็ว 
                            ต่ําที่ Macadam&Grabbo Consulting 
 

1. บรรยายเรื่องความปลอดภัยบน 
เครือขาย 

2. อภิปรายประเด็นความปลอดภยั 
ขั้นพื้นฐานที่สังคมการสื่อสารตองการ 
        3.    นิสิตและอาจารยสรุปสาระ        
การเรียนรู 
        4.    ฝกปฏิบัติการการใชเครื่องมือ
ความปลอดภัยสําหรับเครือขาย 

       1.  แฟมขอมูล Ketnote 
        2.  แบบฝกปฏิบัติใน 
แตละกิจกรรม 

1.  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การฝกปฏิบัติ 
        4.  การวิเคราะหสถานการณ
ในรูปแบบการนําเสนอหนาชั้น
เรียน 

 


