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ปี การศึกษา
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รหัสวิชา 3128-2005 ชื่ อวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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เวลาเรียน
4
คาบ/สั ปดาห์
จานวน
3
หน่ วยกิต
ระดับชั้ น
ปวส.
ปี ที่
2
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
******************************************************************************************
จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร มำตรฐำนของระบบเครื อข่ำยและกำรใช้งำน
2. สำมำรถออกแบบ ติดตั้ง วำงระบบเครื อข่ำย เซตอัพอุปกรณ์เนตเวิร์กต่ำง ๆ และดูแลบำรุ งรักษำระบบเครื อข่ำย
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในกำรเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงำนด้วยประณี ต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภำพของงำน
และมีจริ ยธรรมในงำนอำชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงควำมรู ้เกี่ ยวกับหลักกำร มำตรฐำนของระบบเครื อข่ำยและกำรใช้งำน
2. จำแนกคุณสมบัติมำตรฐำนระบบเครื อข่ำย
3. ออกแบบติดตั้งระบบเครื อข่ำยและเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ำยแบบต่ำงๆ
4. ทดสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์เครื อข่ำยตรวจสอบและบำรุ งรักษำระบบเครื อข่ำย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักกำร มำตรฐำนกำรออกแบบและวำงระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรทำงำนของ
Network Topology, Protocol, OSI Model, LAN, MAN, WAN, VLAN, WLAN (Wireless LAN), VPN(Virtual Private
Network), ATM (Asynchronous Transfer Model), FDDI (Fiber Distributed Data Interface), ISDN, ADSL , มำตรฐำน
IEEE802.X มาตรฐาน EIA/TIA 568 อุปกรณ์เนตเวิร์ก Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Server, Fiber Optics,
Modem, Cable
สัปดาห์ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เนื้อหาการเรียนการสอน
มำตรฐำนกำรออกแบบและวำงระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื อข่ำย (Hub Switching Hub, Bridge , Router, Modem, Cable)
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN, MAN, WAN)
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (VLAN, WLAN,)
ระบบ VPN (Virtual Private Network), ATM (Asynchronus Tranper Model)
Network Topology
Network Topology
สอบกลางภาค

9 มำตรฐำน EIA/TIA 568
10 มาตรฐาน IEEE802.X
11 Protocol ( UDP,TCP,SMTP,POP3,IMAP,ICMP,FTP)
12 Protocol (HTTP,HTTPS,Apple Talk,NetBEUI,IPX/SPX)
13 OSI Model,TCP/IP
14 OSI Model,TCP/IP
15 กำรเชื่ อมต่ออุปกรณ์บนโปรแกรม Cisco Packet Tracer
16 กำรเชื่ อมต่ออุปกรณ์บนโปรแกรม Cisco Packet Tracer
17 กำรเชื่ อมต่ออุปกรณ์บนโปรแกรม Cisco Packet Tracer
18 สอบปลายภาค
การประเมินผล
- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรี ยน
ครั้งที่ 1 อุปกรณ์เครื อข่ำย
ครั้งที่ 2 เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 3 Network Topology
ครั้งที่ 4 มาตรฐาน IEEE802.X
ครั้งที่ 5 Protocol
ครั้งที่ 6 OSI Model,TCP/IP
ครั้งที่ 7 กำรเชื่ อมต่ออุปกรณ์
- ทดสอบกลางภาค Online
- ทดสอบปลายภาค ปฏิบตั ิ
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- กิจนิ สัย - เวลาเรี ยนของแต่ละรายวิชา ( การตรงต่อเวลา /ใฝ่ เรี ยนรู)้
10
- กำรเข้ำสอบ (ควำมซื่ อสัตย์ / รับผิดชอบ / ควำมคิดสร้ำงสรรค์)
5
- พฤติกรรมกำรเรี ยน (ประหยัด / ควำมปลอดภัย / จิตสำธำรณะ)
5
- กำรมำเรี ยนตลอดภำคเรี ยน (ควำมรับผิดชอบ / ขยันอดทน)
10
- การขาดเรี ยน ขาด/ลา ได้ไม่เกิน 15 คาบ ( คิด 20 % ของเวลาเรี ยนทั้งหมด )
- อาจารย์ผสู้ อน อำจำรย์วชรพร สี หะ
อำจำรย์วรกิจ วิริยะเกษำมงคล
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