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กิจกรรมประจาชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คานา
เนื่ องด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ยธรรมาธิ ร าช มุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นแล ะนั กศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการศึกษาเล่ าเรีย นครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลั งจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ ว
โดยจัดระบบการประเมินครบทั้ง 3 ส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุ กต์ ความรู้ จ ากเอกสารการสอนเพื่ อจั ดท าโครงการพั ฒ นางานอย่ างใดอย่างหนึ่ งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุด วิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขอให้นักศึกษา
ทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และ
การทางานสืบไป

คณะกรรมการบริหาร
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. การประเมินผล

เกณฑ์การให้ คะแนนกิจกรรมพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุ มความ
ถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ และความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นัก ศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่ส องจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ในการประเมินทั้งการสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ไม่สามารถส่งกิจกรรม
เพื่อเป็นคะแนนในการสอบซ่อม
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียว
ในการประเมิน ผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมได้รับ ประเมินโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะ
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจะนา
คะแนนสอบปลายภาคของนั กศึกษาเพีย งอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้แก่นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น
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เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67
คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดี ยว นั กศึกษาจะได้ 70  100 เท่ ากับ 58.33
120

คะแนน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน

ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น
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เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 74.33
คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
คะแนน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 76.67 คะแนน
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เท่ากับ 76.67

2. การส่ งกิจกรรมประจาชุด
วิชา

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา และรหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
ให้ นั ก ศึ ก ษาระมั ด ระวั งอย่ า ให้ แ บบกรอกคะแนนฉี ก ขาด ในกรณี ที่ ท าแบบกรอกคะแนน
ฉีกขาดหรือสูญหาย ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องตรวจแบบกรอกคะแนนจะไม่อ่านเอกสารที่ม าจากเครื่องถ่าย
เอกสาร
ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จ
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2564
ให้จัดทาหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
ส่ งกิ จ กรรมที่ ท าเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว พร้ อ มแบบกรอกคะแนนด้ ว ยตนเอง ณ ส านั ก บริก าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในกรณี ที่ ส่ งทางไปรษณี ย์ ให้ เก็ บ สลิ ป หรื อ ต้ น ขั้ ว การส่ ง และถ่ า ยเอกสารกิ จ กรรมที่ ส่ ง ไป
มหาวิทยาลั ย ไว้เป็ น หลั กฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุ กชิ้น นักศึ กษาจะต้อ งจัดท าหน้ าปกรายงาน (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง
โดยโทรศั พ ท์ ส อบถามได้ ที่ ห มายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศั พ ท์ ติ ดต่ อส านั กบริ ก ารการศึ กษา หมายเลข
0-2-504-7621 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7888
มื อ ถื อ 08-4360-4465 ,
08-4439-9478, 08-4360-5612 และ 08-4360-4957 หรือที่ E-mail : ic.proffice@stou.ac.th

3. เนื้อหากิจกรรม
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาแสดงวิธีการหาคาตอบโดยการอธิบายและเขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ถ้าตรวจสอบได้
ว่ามีการลอกกัน หรือไม่ได้ใช้ความรู้ของตนเอง หรือวิธีทาเหมือนกันหลายฉบับ จะไม่ตรวจให้คะแนน
2. เนื้อหาโจทย์กิจกรรมประกอบด้วย 15 หน่วย ๆ ละ 3 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวมทั้งหมด 90 คะแนน
3. แต่ละข้ออธิบายไม่เกิน 5 บรรทัด
หน่วยที่ 1
1. จงบอกวัตถุประสงค์หลักของการเข้ารหัส (encoding)
2. อัตราการส่งผ่านข้อมูล 1 เมกะบิตต่อวินาทีหมายความว่าอย่างไร
3. การเลือกเส้นทางสาหรับการรับส่งข้อมูลเป็นการทางานในระดับชั้นใดของ OSI Model พร้อมอธิบาย
หน่วยที่ 2
4. จงยกตัวอย่างของสัญญาณที่จัดอยู่ในประเภทไม่ต่อเนื่องในเชิงเวลาและแอมพลิจูด
5. การมอดดูเลตที่ปรับความถี่ของสัญญาณพาห์ให้แปรผันตามแอมพลิจูดของสัญญาณที่แสดงสารสนเทศ
เป็นการมอดดูเลตแบบใด จงอธิบาย
6. จงบอกข้ อ ได้ เ ปรี ย บของการมอดดู เ ลตแบบคิ ว เอเอ็ ม เมื่ อ เที ย บกั บ แบบพี เ อสเค
หน่วยที่ 3
7. จงบอกลักษณะเด่นของ Fiber Optic
8. จงยกประโยชน์การใช้งานของคลื่น Microwave
9. จงบอกข้อดีและข้อด้อยของ Infrared
หน่วยที่ 4
10. จงอธิบายหลักการของการรวมส่งสัญญาณ
11. OFDMA ใช้หลักการใด
12. จงบอกข้อดีและข้อเสียของการมี Guard band
หน่วยที่ 5
13. อิมพัลส์นอยซ์คืออะไร
14. จงอธิบายความหมาย ความสาคัญของอัมมิ่งโค้ด
15. จงอธิบายการทางานของวิธีเอ็นไควรี่/แอ็คโนเลจเม้นต์
หน่วยที่ 6
16. จงอธิบายโพรโทคอล UDP
17. จงบอกหน้าที่ของระดับชั้นเน็ตเวิร์กของแบบจาลองโอเอสไอ
18. จงบอกข้อดีของโทโพโลยีเครือข่ายแบบต้นไม้

หน่วยที่ 7
19. จงบอกความหมายของการส่งข้อมูลแบบมัลติแคส (Multicast)
20. จงบอกหลักการทางานของขั้นตอนวิธีการหาเส้นทางแบบสถานะเชื่อมโยง
21. จากกราฟถ่วงน้าหนักดังภาพข้างล่าง จงเขียนตารางเริ่มต้นเวกเตอร์ระยะทาง

หน่วยที่ 8
22. จงอธิบายการทางานเครือข่ายเซอร์กิตสวิตชิ่ง
23. จงอธิบายหลักการทางานเทคโนโลยี VDSL
24. จงอธิบายเฟรมข้อมูลแบบ HDLC
หน่วยที่ 9
25. อธิบายหลักการทางานของเครือข่ายสื่อสารไร้สายแบบแอดฮอก (ad-hoc)
26. จงบอกคุณสมบัติที่สาคัญของไวแมกซ์
27. จงเรี ย งลาดั บ อัตราเร็วสูงสุดของมาตรฐานไวไฟดังต่อไปนี้ IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11ac จากน้อยไปมาก
หน่วยที่ 10
28. จงยกตัวอย่างโพรโทคอล TCP/IP ในระดับชั้นขนส่ง มาสัก 3 โพรโทคอล พร้อมอธิบายหลักการของแต่ละ
โพรโทคอลคร่าวๆ
29. จงบอกข้อแตกต่างระหว่างโพรโทคอล TCP และโพรโทคอล UDP
30. การทาแฮนด์เชค 3 ขั้นตอนคืออะไร
หน่วยที่ 11
31. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล HTTP
32. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล TFTP
33. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล SSH
หน่วยที่ 12
34. จงอธิบายการทางานของฟังก์ชันแฮช
35. จงยกตัวอย่างการพิสูจน์ตัวจริงในชีวิตประจาวัน
36. ไฟร์วอลแบบจดจาสถานะ มีหลักการทางานอย่างไร

หน่วยที่ 13
37. จงบอกเหตุผลที่ว่า “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นการกระจายช่วยสนับสนุนให้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ชั้นหลักสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างพื้นที่ที่มีการใช้โพรโทคอลที่
แตกต่างกันโดยยังคงประสิทธิภาพในการทางานไว้ได้”
38. จงบอกองค์ประกอบของโครงสร้างสถาปัตยกรรมคุณภาพบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส่วน
ควบคุม
39. จงอธิบายแนวทางแก้ปัญหากรณีที่เกิดดร็อปเทล
หน่วยที่ 14
40. จงอธิบายการประมวลผลแบบกริด
41. จงบอกคุณสมบัติที่สาคัญของระบบคลาวด์
42. บริการ SaaS คืออะไร
หน่วยที่ 15
43. จงบอกความหมายของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
44. จงยกตั ว อย่ างเหตุ ก ารณ์ ของ มาตรา 6 ส าหรับ พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
45. จงยกตัวอย่างฐานความผิดที่ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่ …………………………………………………………….…………..…..
………………………………………………………………………..…………...
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ…………………………………………….
(………………………………………………)

