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ค าน า 
 

  เนื่ องด้ วยมหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช  มุ่ งให้ ผู้ เรี ยนแล ะนั กศึ กษาได้ มี ส่ วนร่ วม 
ในกระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน   และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว   
โดยจัดระบบการประเมินครบทั้ง 3 ส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ 

นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด

หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ท ากิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขอให้นักศึกษา
ทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และ
การท างานสืบไป 
 
 
              คณะกรรมการบริหาร 

                                          96304  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมความ
ถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ และความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
 กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม  ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยแบ่งคะแนนออกเป็น  2 ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใช้ในการประเมินทั้งการสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ไม่สามารถส่งกิจกรรม
เพ่ือเป็นคะแนนในการสอบซ่อม 
 กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมได้รับประเมินโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะ
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจะน า
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม  แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้แก่นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 80
120

70
   

เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 

คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  70
120

100
  เท่ากับ 58.33 

คะแนน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67  คะแนน 

 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 80
120

92
   

เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33  เท่ากับ 74.33  

คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  
120

100
92   เท่ากับ 76.67 

คะแนน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 76.67  คะแนน 
 
 
 

1. การประเมนิผล 



 

 

 
 
 
  ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  และรหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนน 
ฉีกขาดหรือสูญหาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องตรวจแบบกรอกคะแนนจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่าย
เอกสาร 

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ
แล้วไว้  1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

4. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายใน  วันที่ 30 ตุลาคม 2564  
5. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างท่ีแนบมา 
6. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ  ส านักบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
    
 
 
 
 
 
 

  

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน  (ปรากฏใน
ภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
  6.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  
โดยโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา  หมายเลข                
0-2-504-7621   หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7888    มือถือ 08-4360-4465 ,  
08-4439-9478,  08-4360-5612 และ 08-4360-4957  หรือที ่  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 
 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. การส่งกจิกรรมประจ าชุด
วชิา 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th


 

 

 
 
 

ค าชี้แจง  
1. ให้นักศึกษาแสดงวิธีการหาค าตอบโดยการอธิบายและเขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ถ้าตรวจสอบได้

ว่ามีการลอกกัน หรือไม่ได้ใช้ความรู้ของตนเอง หรือวิธีท าเหมือนกันหลายฉบับ จะไมต่รวจให้คะแนน  
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. การเลือกเส้นทางส าหรับการรับส่งข้อมูลเป็นการท างานในระดับชั้นใดของ OSI Model พร้อมอธิบาย 

หน่วยที่ 2 
4. จงยกตวัอย่างของสัญญาณที่จัดอยู่ในประเภทไม่ต่อเนื่องในเชิงเวลาและแอมพลิจูด 
5. การมอดดูเลตที่ปรับความถี่ของสัญญาณพาห์ให้แปรผันตามแอมพลิจูดของสัญญาณท่ีแสดงสารสนเทศ

เป็นการมอดดูเลตแบบใด จงอธิบาย 
6. จงบอกข้อได้เปรียบของการมอดดูเลตแบบคิวเอเอ็มเมื่อเทียบกับแบบพีเอสเค  

หน่วยที ่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. อิมพัลส์นอยซค์ืออะไร 
14. จงอธิบายความหมาย ความส าคัญของอัมม่ิงโค้ด 
15. จงอธิบายการท างานของวิธีเอ็นไควรี่/แอ็คโนเลจเม้นต์ 

หน่วยที่ 6 
16. จงอธิบายโพรโทคอล UDP 
17. จงบอกหน้าที่ของระดับชั้นเน็ตเวิร์กของแบบจ าลองโอเอสไอ 
18. จงบอกข้อดีของโทโพโลยีเครือข่ายแบบต้นไม้ 

3. เน้ือหากิจกรรม 
 



 

 

หน่วยที่ 7 
19. จงบอกความหมายของการส่งข้อมูลแบบมัลติแคส (Multicast) 
20. จงบอกหลักการท างานของขั้นตอนวิธีการหาเส้นทางแบบสถานะเชื่อมโยง 
21. จากกราฟถ่วงน้ าหนักดังภาพข้างล่าง จงเขียนตารางเริ่มต้นเวกเตอร์ระยะทาง 

 
 
หน่วยที่ 8 

22. จงอธิบายการท างานเครือข่ายเซอร์กิตสวิตชิ่ง 
23. จงอธิบายหลักการท างานเทคโนโลย ีVDSL 
24. จงอธิบายเฟรมข้อมูลแบบ HDLC  

หน่วยที่ 9 
25. อธิบายหลักการท างานของเครือข่ายสื่อสารไร้สายแบบแอดฮอก (ad-hoc) 
26. จงบอกคุณสมบัติที่ส าคัญของไวแมกซ์ 
27. จงเรียงล าดับอัตราเร็วสูงสุดของมาตรฐานไวไฟดังต่อไปนี้ 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. การท าแฮนด์เชค 3 ขั้นตอนคืออะไร 

หน่วยที่ 11 
31. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล HTTP 
32. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล TFTP 
33. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล SSH 

หน่วยที่ 12 
34. จงอธิบายการท างานของฟังก์ชันแฮช 
35. จงยกตัวอย่างการพิสูจน์ตัวจริงในชีวิตประจ าวัน 
36. ไฟร์วอลแบบจดจ าสถานะ มีหลักการท างานอย่างไร 



 

 

หน่วยที่ 13 
37. จงบอกเหตุผลที่ว่า “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นการกระจายช่วยสนับสนุนให้ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ชั้นหลักสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างพ้ืนที่ที่มีการใช้โพรโทคอลที่
แตกต่างกันโดยยังคงประสิทธิภาพในการท างานไว้ได้” 

38. จงบอกองค์ประกอบของโครงสร้างสถาปัตยกรรมคุณภาพบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส่วน
ควบคุม 

39. จงอธิบายแนวทางแก้ปัญหากรณีที่เกิดดร็อปเทล 
หน่วยที่ 14 

40. จงอธิบายการประมวลผลแบบกริด 
41. จงบอกคุณสมบัติที่ส าคัญของระบบคลาวด์ 
42. บริการ SaaS คืออะไร  

หน่วยที่ 15 
43. จงบอกความหมายของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
44. จงยกตัวอย่างเหตุการณ์ของ มาตรา 6 ส าหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

45. จงยกตัวอย่างฐานความผิดที่ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ  

 
 

 



 

 

ปกรายงาน 
 
 

 

  กิจกรรมประจ าชุดวิชา 
    96304  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 
 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

   ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………….. 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 

ที่อยู่ …………………………………………………………….…………..…..       
………………………………………………………………………..…………... 

 
  โทรศัพท์  (ถ้ามี) ……………………………………………………………. 
   
 ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 
 
     ลงชื่อ……………………………………………. 
       (………………………………………………)  
    
 


