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จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้าใจ หลักการและองค์ประกอบพื้นฐานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้อุปกรณ์เชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
3. มีทกั ษะในการติดตั้งและตรวจสอบการทางานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการทางานเกี่ ยวกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. เลือกใช้อุปกรณ์เชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. แก้ปัญหาในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4. ประยุกต์ใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการทางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบ
เครื อข่าย อุปกรณ์ระบบเครื อข่าย ตัวกลางเชื่ อมต่อระบบเครื อข่าย โปรโตคอลระบบเครื อข่าย รู ปแบบ การเชื่ อมต่อ
ระบบเครื อข่าย ติดตั้งระบบเครื อข่าย ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรม
ยูทิลิตีบนระบบเครื อข่าย

สัปดาห์ ที่
1
2
3
4
5
6
7

เนื้อหาการเรียนการสอน
พื้นฐานการสื่ อสารข้อมูล
พื้นฐานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบเครื อข่ายและอุปกรณ์เครื อข่าย
องค์ประกอบเครื อข่ายและอุปกรณ์เครื อข่าย
สื่ อกลางการส่ งข้อมูล
รู ปแบบการเชื่ อมต่อและมาตรฐานเครื อข่าย
รู ปแบบการเชื่ อมต่อและมาตรฐานเครื อข่าย

8 สอบกลางภาค
9 มาตราฐานการสื่ อสารข้อมูล (IEEE802.X)
10 OSI Model & TCP/IP Model
11 การคานวณหมายเลข IP Address
12 การคานวณหมายเลข IP Address
13 การใช้งาน IP Address และการแชร์ ไฟล์
14 การใช้งาน IP Address และการแชร์ ไฟล์
15 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์บนโปรแกรม Cisco Packet Tracer
16 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์บนโปรแกรม Cisco Packet Tracer
17 การเชื่ อมต่ออุปกรณ์บนโปรแกรม Cisco Packet Tracer
18 สอบปลายภาค
การประเมินผล
- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรี ยน
ครั้งที่ 1 พื้นฐานการสื่ อสาร ประเภท และ โครงสร้าง
ครั้งที่ 2 อุปกรณ์ สื่ อกลาง
ครั้งที่ 3 การเข้าหัวสาย UTP
ครั้งที่ 4 รู ปแบบการเชื่ อมต่อและมาตรฐานเครื อข่าย
ครั้งที่ 5 มาตรฐาน OSI
ครั้งที่ 6 โปรโตคอล คานวณ IP address
ครั้งที่ 7 ติดตั้งระบบเครื อข่าย
- ทดสอบกลางภาค Online
- ทดสอบปลายภาค Online
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- กิจนิ สัย - เวลาเรี ยนของแต่ละรายวิชา ( การตรงต่อเวลา /ใฝ่ เรี ยนรู)้
10
- การเข้าสอบ (ความซื่ อสัตย์ / รับผิดชอบ / ความคิดสร้างสรรค์)
5
- พฤติกรรมการเรี ยน (ประหยัด / ความปลอดภัย / จิตสาธารณะ)
5
- การมาเรี ยนตลอดภาคเรี ยน (ความรับผิดชอบ / ขยันอดทน)
10
- การขาดเรี ยน ขาด/ลา ได้ไม่เกิน 15 คาบ ( คิด 20 % ของเวลาเรี ยนทั้งหมด )
- อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์วชรพร สี หะ
อาจารย์วิวรรธน์ ตุลยวรกุล
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