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กิจกรรมประจำชุดวิชา 

 96304  การสื่อสารข@อมูลและระบบเครือขFายคอมพิวเตอรI 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปPการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี 
 

 



 

 

 

 
     

คำนำ 
 

  เน่ื องด) วยมหาวิทยาลัยสุ โขทั ยธรรมาธิราช  มุ: งให) ผู) เรียนและนักศึกษาได) มี ส: วนร: วม 

ในกระบวนการศึกษาเล:าเรียนครบวงจร   ต้ังแต:ก:อนเรียน  ระหว:างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จส้ินไปแล)ว   

โดยจัดระบบการประเมินครบท้ัง 3 ส:วน ท้ังการประเมินก:อนเรียน  ระหว:างเรียน  และประเมินผลสุดท)าย 

  การประเมินกิจกรรม  เปNนส:วนหน่ึงของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดท)าย  จึงให)ผู)เรียนและ

นักศึกษาทำกิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีกำหนดให)โดยมีวัตถุประสงคUเพ่ือให)ผู)เรียนและนักศึกษามีความสามารถ  ดังน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนท้ังชุดวิชาหรือกลุ:มเน้ือหากลุ:มใดกลุ:มหน่ึง 

2. ประยุกตUความรู)จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดทำโครงการพัฒนางานอย:างใดอย:างหน่ึงท่ี 

นักศึกษาทำ 

3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีแสดงไว)ในหน:วยใด

หน:วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คิด  วิเคราะหU  นำเสนอข)อมูลและความคิดในเชิงสร)างสรรคU 

นอกจากน้ีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชายังทำให)นักศึกษาได)ศึกษาเอกสารการสอนต้ังแต:ต)นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว:านักศึกษาท่ีทำกิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ:านในปลายภาคมากกว:านักศึกษาท่ีไม:

ทำกิจกรรม 

  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการส่ือสารข)อมูลและระบบเครือข:ายคอมพิวเตอรU ขอให)นักศึกษา

ทุกท:านประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถนำความรู)ไปเปNนประโยชนUต:อการดำเนินชีวิต  และ

การทำงานสืบไป 

 

 

              คณะกรรมการบริหาร 

                                          96304  การส่ือสารข)อมูลและระบบเครือข:ายคอมพิวเตอรU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 เกณฑUการให)คะแนนกิจกรรมพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นคำถาม  การครอบคลุมความ

ถูกต)องของคำตอบ  ความชัดเจนของการนำเสนอ และความละเอียดประณีตของช้ินงาน 

 มหาวิทยาลัยไม:บังคับให)นักศึกษาทุกคนต)องทำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกทำหรือไม:ทำก็ได)  โดย

การประเมินปลายภาคสำหรับชุดวิชาน้ี แบ:งออกเปNน 2 กรณี 

 กรณีท่ี 1 นักศึกษาทำกิจกรรม  ในกรณีน้ีมหาวิทยาลัยแบ:งคะแนนออกเปNน  2 ส:วน  ส:วนแรกจาก

คะแนนสอบปลายภาคคิดร)อยละ 80 และส:วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมคิดร)อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะ

นำไปใช)ในการประเมินท้ังการสอบไล:และสอบซ:อม  นักศึกษาท่ีมิได)ส:งกิจกรรมในการสอบไล:ไม:สามารถส:งกิจกรรม

เพ่ือเปNนคะแนนในการสอบซ:อม 

 กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม5ทำกิจกรรม  ในกรณีน้ีมหาวิทยาลัยประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง

อย:างเดียว 

 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ:มท่ีทำกิจกรรมและไม:ทำกิจกรรมได)รับประเมินโดยใช)

ข)อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ:มท่ีทำกิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส:วนนักศึกษากลุ:มท่ีไม:ทำกิจกรรมจะ

มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  สำหรับนักศึกษาท่ีทำกิจกรรมเพ่ือให)นักศึกษาได)ประโยชนUสูงสุด มหาวิทยาลัยจะนำ

คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย:างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ

คะแนนกิจกรรม  แล)วนำคะแนนส:วนท่ีมากกว:าไปใช)ในการตัดสินผลการสอบให)แก:นักศึกษา ดังตัวอย:างต:อไปน้ี 

 ตัวอย:างท่ี 1 นักศึกษาได)คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน  และทำข)อสอบได) 70 ข)อ (คิดเปNน   

เท:ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได)คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67 เท:ากับ 64.67 

คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย:างเดียว  นักศึกษาจะได)  70  เท:ากับ 58.33 

คะแนน  ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะเลือกให)นักศึกษาได)คะแนน 64.67  คะแนน 

 ตัวอย:างท่ี 2 นักศึกษาได)คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน  และทำข)อสอบได) 92 ข)อ (คิดเปNน   

เท:ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได)คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33  เท:ากับ 74.33  

คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย:างเดียว  นักศึกษาจะได)    เท:ากับ 76.67 

คะแนน  ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะเลือกให)นักศึกษาได)คะแนน 76.67  คะแนน 
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1. การประเมนิผล 



 

 

 

 

  ให)นักศึกษาดำเนินการดังน้ี 

1. ให)นักศึกษาส:งกิจกรรมประจำชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย และสำเนากิจกรรมท่ีทำเสร็จ

แล)วไว)เปNนหลักฐาน 1 ชุด โดยเลือกช:องทางการส:งจาก 2 ช:องทางดังน้ี 

• ระบบออนไลนUทางเว็บไซตU https://eduapp.stou.ac.th/practice 

• ส:งทางไปรษณียU โดยจ:าหน)าซอง 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

2. ในกรณีท่ีส:งทางไปรษณียUให)เก็บสลิปหรือต)นข้ัวการส:ง และถ:ายเอกสารกิจกรรมท่ีส:งไป

มหาวิทยาลัยไว)เปNนหลักฐาน ในการส:งกิจกรรมทุกช้ิน นักศึกษาจะต)องจัดทำหน)าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวก

ท่ีส:งมาด)วย) 

3. กำหนดส:งกิจกรรมประจำชุดวิชา ภายในวันท่ี  30 ตุลาคม 2565 

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว:าสำนักบริการการศึกษาได)รับกิจกรรมท่ีนักศึกษาส:งไปแล)วหรือ

ยัง  โดยโทรศัพทUสอบถามได)ท่ีหมายเลข 02-982-9633 หรือโทรศัพทUติดต:อสำนักบริการการศึกษา หมายเลข 02-

504-7621 หรือโทรศัพทUติดต:อศูนยUสารสนเทศ หมายเลข 02-504-7788 มือถือ 084-360-4465, 084-439-9478, 

084-360-5612 และ 084-360-4957 หรือท่ี E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 

 

 

 

 

ศูนยUบริการการสอนทางไปรษณียU 

สำนักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจำชุดวิชา 96304 การส่ือสารข)อมูลและระบบเครือข:ายคอมพิวเตอรU)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี 

2. การส่งกจิกรรมประจาํชุด

วชิา 



 

 

 

 

 

คำช้ีแจง  

1. ให)นักศึกษาแสดงวิธีการหาคำตอบโดยการอธิบายและเขียนดRวยลายมือตนเองเท5าน้ัน ถ"าตรวจสอบได"

ว-ามีการลอกกัน หรือไม-ได"ใช"ความรู"ของตนเอง หรือวิธีทำเหมือนกันหลายฉบับ จะไม-ตรวจให"คะแนน  

2. เน้ือหาโจทยUกิจกรรมประกอบด)วย 15 หน:วย ๆ ละ 3 ข)อ ๆ ละ 2 คะแนน รวมท้ังหมด 90 คะแนน 

3. แต:ละข)ออธิบายไม5เกิน 5 บรรทัด 

 

หน5วยท่ี 1 

1. จงบอกวัตถุประสงคUหลักของการเข)ารหัส (encoding) 

2. อัตราการส:งผ:านข)อมูล 1 เมกะบิตต:อวินาทีหมายความว:าอย:างไร 

3. การเลือกเส)นทางสำหรับการรับส:งข)อมูลเปNนการทำงานในระดับช้ันใดของ OSI Model พร)อมอธิบาย 

หน5วยท่ี 2 

4. จงยกตัวอย:างของสัญญาณท่ีจัดอยู:ในประเภทไม:ต:อเน่ืองในเชิงเวลาและแอมพลิจูด 

5. การมอดดูเลตท่ีปรับความถ่ีของสัญญาณพาหUให)แปรผันตามแอมพลิจูดของสัญญาณท่ีแสดงสารสนเทศ

เปNนการมอดดูเลตแบบใด จงอธิบาย 

6. จงบอกข)อได)เปรียบของการมอดดูเลตแบบคิวเอเอ็มเม่ือเทียบกับแบบพีเอสเค 

หน5วยท่ี 3 

7. จงบอกลักษณะเด:นของ Fiber Optic 

8. จงยกประโยชนUการใช)งานของคล่ืน Microwave 

9. จงบอกข)อดีและข)อด)อยของ Infrared 

หน5วยท่ี 4 

10. จงอธิบายหลักการของการรวมส:งสัญญาณ 

11. OFDMA ใช)หลักการใด 

12. จงบอกข)อดีและข)อเสียของการมี Guard band  

หน5วยท่ี 5 

13. อิมพัลสUนอยซUคืออะไร 

14. จงอธิบายความหมาย ความสำคัญของอัมม่ิงโค)ด 

15. จงอธิบายการทำงานของวิธีเอ็นไควร่ี/แอ็คโนเลจเม)นตU 

หน5วยท่ี 6 

16. จงอธิบายโพรโทคอล UDP 

17. จงบอกหน)าท่ีของระดับช้ันเน็ตเวิรUกของแบบจำลองโอเอสไอ 

18. จงบอกข)อดีของโทโพโลยีเครือข:ายแบบต)นไม) 

3. เนื$อหากิจกรรม 

 



 

 

หน5วยท่ี 7 

19. จงบอกความหมายของการส:งข)อมูลแบบมัลติแคส (Multicast) 

20. จงบอกหลักการทำงานของข้ันตอนวิธีการหาเส)นทางแบบสถานะเช่ือมโยง 

21. จากกราฟถ:วงน้ำหนักดังภาพข)างล:าง จงเขียนตารางเร่ิมต)นเวกเตอรUระยะทาง 

 
 

หน5วยท่ี 8 

22. จงอธิบายการทำงานเครือข:ายเซอรUกิตสวิตช่ิง 

23. จงอธิบายหลักการทำงานเทคโนโลยี VDSL 

24. จงอธิบายเฟรมข)อมูลแบบ HDLC  

หน5วยท่ี 9 

25. อธิบายหลักการทำงานของเครือข:ายส่ือสารไร)สายแบบแอดฮอก (ad-hoc) 

26. จงบอกคุณสมบัติท่ีสำคัญของไวแมกซU 

27. จงเรียงลำดับอัตราเร็วสูงสุดของมาตรฐานไวไฟดังต:อไปน้ี IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 

802.11a, IEEE 802.11ac จากน)อยไปมาก 

หน5วยท่ี 10 

28. จงยกตัวอย:างโพรโทคอล TCP/IP ในระดับช้ันขนส:ง มาสัก 3 โพรโทคอล พร)อมอธิบายหลักการของแต:ละ

โพรโทคอลคร:าวๆ  

29. จงบอกข)อแตกต:างระหว:างโพรโทคอล TCP และโพรโทคอล UDP 

30. การทำแฮนดUเชค 3 ข้ันตอนคืออะไร 

หน5วยท่ี 11 

31. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล HTTP 

32. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล TFTP 

33. จงอธิบายหลักการของโพรโทคอล SSH 

หน5วยท่ี 12 

34. จงอธิบายการทำงานของฟ�งกUชันแฮช 

35. จงยกตัวอย:างการพิสูจนUตัวจริงในชีวิตประจำวัน 

36. ไฟรUวอลแบบจดจำสถานะ มีหลักการทำงานอย:างไร 



 

 

หน5วยท่ี 13 

37. จงบอกเหตุผลท่ีว:า “ระบบเครือข:ายคอมพิวเตอรUช้ันการกระจายช:วยสนับสนุนให)ระบบเครือข:าย

คอมพิวเตอรUช้ันหลักสามารถเช่ือมต:อกับระบบเครือข:ายคอมพิวเตอรUต:างพ้ืนท่ีท่ีมีการใช)โพรโทคอลท่ี

แตกต:างกันโดยยังคงประสิทธิภาพในการทำงานไว)ได)” 

38. จงบอกองคUประกอบของโครงสร)างสถาป�ตยกรรมคุณภาพบริการระบบเครือข:ายคอมพิวเตอรUในส:วน

ควบคุม 

39. จงอธิบายแนวทางแก)ป�ญหากรณีท่ีเกิดดร็อปเทล 

หน5วยท่ี 14 

40. จงอธิบายการประมวลผลแบบกริด 

41. จงบอกคุณสมบัติท่ีสำคัญของระบบคลาวดU 

42. บริการ SaaS คืออะไร  

หน5วยท่ี 15 

43. จงบอกความหมายของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

44. จงยกตัวอย:างเหตุการณUของ มาตรา 6 สำหรับพระราชบัญญัติว:าด)วยการกระทำความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรU พ.ศ.2560 

45. จงยกตัวอย:างฐานความผิดท่ีต)องระวางโทษจำคุกต้ังแต:สองป� หรือปรับไม:เกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ัง

ปรับ  

 

 

 



 

 

ปกรายงาน 
 

 

 

  กิจกรรมประจำชุดวิชา 

    96304  การส่ือสารข9อมูลและระบบเครือข@ายคอมพิวเตอรD 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปLการศึกษา 2565 

 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 

 

 

   ช่ือนักศึกษา……………………………………………………………….. 

 

  รหัสประจำตัวนักศึกษา   

 

ท่ีอยู< …………………………………………………………….…………..…..       

………………………………………………………………………..…………... 

 

  โทรศัพท?  (ถBามี) ……………………………………………………………. 

   

 ขBาพเจBาขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผูBประเมินเปPนท่ีสุด 

 

     ลงช่ือ……………………………………………. 

       (………………………………………………)  

    
 


