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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ค าน า 
  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาควบคู่กับการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 
รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์
และผลการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์  เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้  รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและ
สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์           
ช่วยสอนแบบออนไลน์ คุณสมบัติพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับบทเรียนคอมพิวเตอร์          
ช่วยสอนแบบออนไลน์ ท าความเข้าใจก่อนเรียน การเปิดใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ออนไลน์ การเปิดใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากแผ่น CD ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
น่ารู้ ประกอบด้วยวิธีการน าเสนอชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดท า การลงทะเบียนเรียน เมนูหลัก แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ค าแนะน าการใช้บทเรียน ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผู้จัดท า 
บรรณานุกรม วิธีการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ ประกอบด้วยเมนู แบบทดสอบ
ก่อนเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาในบทเรียน ใบกิจกรรมที่ 1-6 และแบบทดสอบหลังเรียน โดย
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์เล่มนี้ ได้อธิบายวิธีการใช้งานบทเรียน ตั้งแต่ขั้น
เริ่มต้น จนจบบทเรียน 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์เล่มนี้     
จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์           
ช่วยสอนแบบออนไลน์ต่อไป 

 
  อดิศร รอดเหลื่อม 
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญรูปภาพ ง 
วัตถุประสงค์ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 1 
คุณสมบัติพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 1 
ท าความเข้าใจก่อนเรียน 2 
การเปิดใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5 
การเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 5 
การเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากแผ่น CD 6 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 8 
การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 10 
 การน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 10 
 การลงทะเบียนเรียน   12 
 เมนูหลัก 15 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  16 
 ค าแนะน าการใช้บทเรียน   18 
 ผลการเรียนรู้ 19 
 สาระการเรียนรู้ 20 
 ผู้จัดท า 21 
 บรรณานุกรม 22 
วิธีการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 23 
 เมนูบทเรียน 23 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 24 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 26 
 เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 27 
 ใบกิจกรรมที่ 1-6 29 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

เรื่อง           หน้า 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 32 
 เฉลยแบบทดสอบและใบกิจกรรม 34 
บรรณานุกรม 42 
ภาคผนวก 43 
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

สารบัญรูปภาพ 
 

รูปภาพ           หน้า 
 

รูปภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 1 
รูปภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปิดจากแผ่นซีดี (CD) 6 
รูปภาพที่ 3 วิธีการเข้าหน้าจอ My Computer 7 
รูปภาพที่ 4 หน้าจอ My Computer 7 
รูปภาพที่ 5 วิธีเปิดอ่านแผ่นซีดี (CD) 8 
รูปภาพที่ 6 วิธีเปิดไฟล์ CAI 8 
รูปภาพที่ 7 เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 10 
รูปภาพที่ 8 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 10 
รูปภาพที่ 9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 11 
รูปภาพที่ 10 โดย 11 
รูปภาพที่ 11 นายอดิศร  รอดเหลื่อม 12 
รูปภาพที่ 12 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 12 
รูปภาพที่ 13 วิธีการข้ามหน้าจอปัจจุบันไปหน้าต่อไป 13 
รูปภาพที่ 14 หน้าจอลงทะเบียน 13 
รูปภาพที่ 15 การพิมพ์ชื่อ – สกุล 14 
รูปภาพที่ 16 หน้าจอยินดีต้อนรับ ทักทายผู้เรียน 14 
รูปภาพที่ 17 หน้าจอเมนูหลัก 15 
รูปภาพที่ 18 หน้าจอออกจากโปรแกรม 15 
รูปภาพที่ 19 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 16 
รูปภาพที่ 20 หน้าจอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 16 
รูปภาพที่ 21 ตัวอย่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 17 
รูปภาพที่ 22 หน้าจอสรุปผลการทดสอบ 17 
รูปภาพที่ 23 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มค าแนะน าการใช้บทเรียน 18 
รูปภาพที่ 24 หน้าจอค าแนะน าการใช้บทเรียน 18 
รูปภาพที่ 25 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มผลการเรียนรู้ 19 
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รูปภาพที่ 26 หน้าจอ ผลการเรียนรู้ 19 
รูปภาพที่ 27 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มสาระการเรียนรู้ 20 
รูปภาพที่ 28 หน้าจอ สาระการเรียนรู้ 20 
รูปภาพที่ 29 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มผู้จัดท า 21 
รูปภาพที่ 30 หน้าจอผู้จัดท า 21 
รูปภาพที่ 31 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มบรรณานุกรม 22 
รูปภาพที่ 32 หน้าจอบรรณานุกรม 22 
รูปภาพที่ 33 การเข้าสู่หน้าจอเมนู เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 24 
รูปภาพที่ 34 การเข้าสู่หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียน 24 
รูปภาพที่ 35 ตัวอย่างข้อสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 25 
รูปภาพที่ 36 หน้าจอสรุปผลการทดสอบ 26 
รูปภาพที่ 37 การเข้าสู่หน้าจอจุดประสงค์การเรียนรู้ 26 
รูปภาพที่ 38 การเข้าสู่หน้าจอเนื้อหา เรื่อง ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 27 
รูปภาพที่ 39 การเข้าสู่หน้าจอเนื้อหา เรื่อง ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 27 
รูปภาพที่ 40 การเข้าสู่หน้าจอเนื้อหา เรื่อง ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 28 
รูปภาพที่ 41 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 1 29 
รูปภาพที่ 42 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 2 29 
รูปภาพที่ 43 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 3 30 
รูปภาพที่ 44 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 4 30 
รูปภาพที่ 45 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 5 31 
รูปภาพที่ 46 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 6 31 
รูปภาพที่ 47 การเข้าสู่หน้าจอแบบทดสอบหลังเรียน 32 
รูปภาพที่ 48 ตัวอย่างข้อสอบแบบทดสอบหลังเรียน 33 
รูปภาพที่ 49 หน้าจอสรุปผลการทดสอบ 33 
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

วัตถุประสงค์ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 

 1. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 2. เพ่ือเร้าความสนใจในการเรียน ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้ทันที 

 3. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 

 4. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ความสามารถของตนเองและสามารถเรียนซ้ า

ได้ตามความต้องการ อีกท้ังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 5. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบทเรียนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ในรายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและ
สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประกอบด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ http://www.kru-one.com และแผ่นซีดีรอม ใช้กับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสนับสนุนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ระดับ Intel Pentium 4 MHz หรือ 
สูงกว่า  

2. หน่วยความจ าของเครื่อง (RAM) 1 GB หรือสูงกว่า 
3. เนื้อท่ีของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 80 GB หรือสูงกว่า 
4. การ์ดเสียง (Sound Card) พร้อมล าโพง (Speaker) หรือชุดหูฟ้ง เพ่ือฟังค าบรรยาย เสียง 

เพลงบรรเลง และข้อมูลย้อนกลับในการท าแบบทดสอบต่างๆ 
5. การ์ดจอแสดงความละเอียดสี 16 Bit หรือสูงกว่า แต่ส าหรับการแสดงกราฟิกที่มีความ 

ละเอียดสูงควรเป็น 32 Bit 
6. ต้องมีเครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-ROM) เพ่ือใช้ในการอ่านแผ่นซีดี (CD) บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน ต้องอยู่ในสภาพดี สามารถอ่านแผ่นซีดีได้อย่างรวดเร็ว 

http://www.kru-one.com/
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

7. ความละเอียดของจอภาพ แนะน าควรตั้งความละเอียดขนาด 1600 X 900 Pixels เพราะ 
ท าให้การแสดงผลของภาพจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

8. ระบบปฏิบัติการ Windows XP/Windows 7 หรือสูงกว่า 
9. การเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ http://www.kru-one.com ต้องใช้โปรแกรมสนับสนุน ดังนี้ 
    - โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เช่น โปรแกรม Google Chrome V.33 

โปรแกรม Mozilla Firefox V.12 และ โปรแกรม Internet Explorer V.8 ขึ้นไป 
    - โปรแกรม Adobe Flash Player ส าหรับใช้เปิดไฟล์มีเดียผ่านเว็บบราวเซอร์  
 

ท าความเข้าใจก่อนเรียน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วย
การเรียนรู้ ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ให้นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจแล้วเริ่มศึกษา
เนื้อหาบทเรียน โดยมีล าดับขั้นตอนในการเรียน ดังนี้ 
 1. เมื่อเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ จะมีล าดับการแนะน าชื่อเรื่อง 
ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อและต าแหน่งของผู้จัดท า ชื่อหน่วยงานและต้นสังกัดของผู้จัดท า 
 2. ลงทะเบียนเรียน และยินดีต้อนรับ เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 
 3. เข้าสู่บทเรียนหน้าเมนูหลัก อ่านค าแนะน าการใช้บทเรียน ผลการเรียนรู้ และสาระ       
การเรียนรู้ บรรณานุกรม และผู้จัดท า 
 4. ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้
พ้ืนฐานก่อนเรียน 
 5. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  และท า
ใบกิจกรรมระหว่างเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ ตามล าดับหน่วยการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
  เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  3. ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   -  ใบกิจกรรมที่ 1 
   -  ใบกิจกรรมที่ 2 

http://www.kru-one.com/
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

  4. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   -  ใบกิจกรรมที่ 3 
   -  ใบกิจกรรมที่ 4 
  5. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   -  ใบกิจกรรมที่ 5 
   -  ใบกิจกรรมที่ 6 
  6. แบบทดสอบหลังเรียน 

เล่มท่ี 2 เรื่อง สนุกกับโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3. โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   -  ใบกิจกรรมที่ 1 
   -  ใบกิจกรรมที่ 2 
  4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   -  ใบกิจกรรมที่ 3 
   -  ใบกิจกรรมที่ 4 
  5. แบบทดสอบหลังเรียน 

เล่มท่ี 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
   -  ใบกิจกรรมที่ 1 
  4. พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
   -  ใบกิจกรรมที่ 2 
   -  ใบกิจกรรมที่ 3 
  5. ผู้ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   -  ใบกิจกรรมที่ 4 
  6. การก าหนดที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   -  ใบกิจกรรมที่ 5 
   -  ใบกิจกรรมที่ 6 
  7. แบบทดสอบหลังเรียน 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

เล่มท่ี 4 เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3. เวิลด์ไวด์เว็บ 
   -  ใบกิจกรรมที่ 1 
  4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   -  ใบกิจกรรมที่ 2 
  5. การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล 
   -  ใบกิจกรรมที่ 3 
  6. บริการกระดานข่าวหรือเว็บบอร์ด 
   -  ใบกิจกรรมที่ 4 
  7. การสืบค้นข้อมูล 
   -  ใบกิจกรรมที่ 5 
  8. การสนทนาบนเครือข่าย 
   -  ใบกิจกรรมที่ 6 
  9. แบบทดสอบหลังเรียน 

เล่มท่ี 5 เรื่อง รู้คุณค่าอินเทอร์เน็ต 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3. ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสังคมไทย 
   -  ใบกิจกรรมที่ 1 
  4. มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต 
   -  ใบกิจกรรมที่ 2 
  5. จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต 
   -  ใบกิจกรรมที่ 3 
   -  ใบกิจกรรมที่ 4 
  6. แบบทดสอบหลังเรียน 

 6. ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ เพื่อประเมินความรู้
หลังเรียน 
 7. หากไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาเพ่ิม เพื่อทบทวนซ้ าได้อีก 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

การเปิดใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การเปิดใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows 

2. การเปิดใช้งานบทเรียน นักเรียนสามารถเปิดเข้าใช้งานได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 2.1 เปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

     และอินเทอร์เน็ต รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากเว็บไซต์ http://www.kru-one.com  

 2.2 เปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     และอินเทอร์เน็ต รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากแผ่น CD  

 

การเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 
การเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากเว็บไซต์         
ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google 
Chrome 

   
Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome 

  

2. ในช่อง Address พิมพ์ http://www.kru-one.com จะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รายวิชา
เพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังรูปภาพที่ 1 

 

 
รูปภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 

http://www.kru-one.com/
http://www.kru-one.com/
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

3. ก่อนเข้าสู่หน้าหลักของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์  ให้นักเรียนท าการ
ลงทะเบียนเรียนก่อน และจะมีข้อความยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน 

4. เข้าสู่หน้าหลักของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยมีรายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ดังนี้ 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

 ค าแนะน าการใช้บทเรียน 

 ผลการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้ 

 เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

 เล่มที่ 2 เรื่อง สนุกกับโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 เล่มที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

 เล่มที่ 4 เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต 

 เล่มที่ 5 เรื่อง รู้คุณค่าอินเทอร์เน็ต 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

 บรรณานุกรม 

 ผู้จัดท า 
5. ผู้เรียนสามารถศึกษาและคลิกบทเรียนตามล าดับ 

 

การเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากแผ่น CD 
วิธีการเข้าใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากแผ่น CD มี 2 วิธี 

1. น าแผ่นซีดี (CD) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใส่เข้าไปในเครื่องอ่านแผ่นซีดี 
(CD-ROM) จะมีไฟล์ Auto run ฝังอยู่ เครื่องจะอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติแล้วจะขึ้นหน้าแรกของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังรูปภาพที่ 2 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

รูปภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปิดจากแผ่นซีดี (CD) 
2. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดอัตโนมัติได้ 
 2.1 ไปที่ Start Menu ดังรูปภาพที่ 3 คลิกเลือก Computer 
 

 
 

รูปภาพที่ 3 วิธีการเข้าหน้าจอ My Computer 
 

 2.2 ในหน้าจอ My Computer ให้ไปดับเบิลคลิก (Double Click) ที่ ไดร์ฟ 
(Drive) ทีบ่รรจุบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในตัวอย่างเป็นไดร์ฟ (Drive E:) ดังรูปภาพที่ 4 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเปิดอัตโนมัติ 

 
 

รูปภาพที่ 4 หน้าจอ My Computer 
 

 2.3 ในกรณีที่โปรแกรมไม่เปิดเองอัตโนมัติ ให้คลิกขวาที่เครื่องอ่านแผ่นซีดี 
(CD-ROM) คลิกปุ่ม Open ดังรูปภาพที่ 5 

 

ดับเบิลคลิก 

(Double Click) 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 
 

รูปภาพที่ 5 วิธีเปิดอ่านแผ่นซีดี (CD) 
 

2.4 จากนั้นดับเบิลคลิก (Double Click) ไฟล์ ที่ชื่อ CAI ดังรูปภาพที่ 6 

 
 

รูปภาพที่ 6 วิธีเปิดไฟล์ CAI 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาขึ้นเพ่ือน าเสนอเนื้อหา
บทเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่คล้ายกับการสอนจริงในชั้นเรียน ผู้สอนควรด าเนินการดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมเวลาเรียน 20 
ชั่วโมง 

คลิกปุ่ม 

Open 

ดับเบิลคลิก 

(Double Click) 

CAI 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 2. ครูควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ขณะที่ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการเรียน
ชั่วโมงแรก นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 
 3. ครูอธิบาย ชี้แจง เกี่ยวกับการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ต รายวิชาเพ่ิมเติม การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 4. ก่อนเรียนครูให้นักเรียนศึกษาวิธีใช้บทเรียน คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ออนไลน์ แนะน าก่อนเรียน มาตรฐานและจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้เข้าใจ 
 5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ด้วยความ
ซื่อสัตย์ 
 6. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์แต่ละเรื่องตามล าดับ            
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา ท าใบกิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละเรื่อง และ
สามารถศึกษาเนื้อหาในแต่ละเรื่องซ้ ากี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาหลัง
เรียนในแต่ละเรื่องทุกครั้ง 
 7. ครูให้ค าแนะน านักเรียนในขณะท ากิจกรรมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ออนไลน์แต่ละเรื่องอย่างใกล้ชิด 
 8. ครูให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหาระหว่างเรียน 
 9. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาหรือเรียนจบเนื้อหาทุกเรื่องแล้ว ให้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ด้วยความซื่อสัตย์ 
 10. ครูควรเน้นย าให้นักเรียนมีวินัยและมีความซื่อสัตย์ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบออนไลน์ 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 
1. การน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 
 1.1 เมื่ อ เข้ าสู่ บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ วยสอนแบบออนไลน์  จากเว็บ ไซต์ 

http://www.kru-one.com จะปรากฏภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพการน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบออนไลน์ ดังรูปภาพที่ 7 

 

 
 

รูปภาพที่ 7 เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 
 

 
 

รูปภาพที่ 8 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 

http://www.kru-one.com/
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 
 

รูปภาพที่ 9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

 
 

รูปภาพที่ 10 โดย 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 
 

รูปภาพที่ 11 นายอดิศร  รอดเหลื่อม 
 

 
 

รูปภาพที่ 12 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

2. การลงทะเบียนเรียน 
2.1 เมื่อเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ จะปรากฏภาพเคลื่อนไหว 

ดังรูปภาพที่ 13 ถ้าต้องการข้ามหน้าจอนี้ก็สามารถกดปุ่ม                ข้ามหน้าจอนี้ไปยัง
หน้าต่อไป 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 
 

รูปภาพที่ 13 วิธีการข้ามหน้าจอปัจจุบันไปหน้าต่อไป 
 

2.2 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอลงทะเบียนเรียน ให้พิมพ์ชื่อ – สกุล ลงในช่องให้ครบ 
ทั้งชื่อ และสกุล (หากใส่ไม่ครบ จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้) ดังรูปภาพที่ 14 

 

 
 

รูปภาพที่ 14 หน้าจอลงทะเบียน 
 

2.3 เมื่อพิมพ์ชื่อ – สกุล เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม                    ดังรูปภาพที่ 15 
 

คลิกปุ่ม 

Skip 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 
 

รูปภาพที่ 15 การพิมพ์ชื่อ – สกุล 
 

2.4 จากนั้นจะมีค าทักทายผู้เรียนปรากฏในหน้ายินดีต้อนรับ ดังรูปภาพที่ 16 แล้ว 
ให้คลิกปุ่ม                     เพ่ือเข้าสู่หน้าเมนูหลัก   

 

 
 

รูปภาพที่ 16 หน้าจอยินดีต้อนรับ ทักทายผู้เรียน 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

3. เมนูหลัก 
 

 
 

รูปภาพที่ 17 หน้าจอเมนูหลัก 
 

เมื่อเข้ามาท่ีหน้าจอเมนูหลักจะได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเปิดอัตโนมัติ 
 

 3.1 หากต้องการ ปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม            ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
  

3.2 หากต้องการ เปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม           ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
  

3.3 หากต้องการออกจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ ให้กดปุ่ม ESC 
หรือคลิกปุ่ม            จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปภาพที่ 18 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 18 หน้าจอออกจากโปรแกรม 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

3.4 หากต้องการออกจากโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม  
 

3.5 หากไม่ต้องการออกจากโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม  
 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 4.1 ก่อนจะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เล่มที่ 1 เรื่อง 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้  ให้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  คลิกปุ่ม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ดังรูปภาพที่ 19 

  

 
 

รูปภาพที่ 19 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 

  4.2 อ่านค าชี้แจงก่อนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน แล้ว 
 

คลิกปุ่ม              ดังรูปภาพที่ 20  
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

รูปภาพที่ 20 หน้าจอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 

4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ในการท าแบบทดสอบแต่ละข้อ ใช้เมาส์คลิกเลือก
ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยการคลิกเลือกที่ปุ่มค าตอบ เพ่ือท าแบบทดสอบ 
ข้อต่อไป ดังรูปภาพที่ 21 

 

 
 

รูปภาพที่ 21 ตัวอย่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 

4.4 เมื่อท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนครบทุกข้อ จะสรุป      
ผลการท าแบบทดสอบให้ทราบทันที ดังรูปภาพที่ 22 ให้แจ้งคะแนนที่ได้กับครู เพ่ือครูได้
บันทึกคะแนนของนักเรียนไว้ 

 

 
 

รูปภาพที่ 22 หน้าจอสรุปผลการทดสอบ 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

5. ค าแนะน าการใช้บทเรียน 
 5.1 คลิกปุ่ม ค าแนะน าการใช้บทเรียน เพ่ือเข้าไปศึกษาค าแนะน าการใช้งานบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ ดังรูปภาพที่ 23 
 

 
 

รูปภาพที่ 23 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มค าแนะน าการใช้บทเรียน 
 

 5.2 หน้าจอ ค าแนะน าการใช้บทเรียน ดังรูปภาพที่ 24 
 

 
 

รูปภาพที่ 24 หน้าจอค าแนะน าการใช้บทเรียน 
 

 
 
 
 



19 
 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

6. ผลการเรียนรู้ 
 6.1 คลิกปุ่ม ผลการเรียนรู้ เพ่ือเข้าไปศึกษาผลการเรียนรู้ ดังรูปภาพที่ 25 
 

 
 

รูปภาพที่ 25 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มผลการเรียนรู้ 
 

 6.2 หน้าจอ ผลการเรียนรู้ ดังรูปภาพที่ 26 
 

 
 

รูปภาพที่ 26 หน้าจอ ผลการเรียนรู้ 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

7. สาระการเรียนรู้ 
 7.1 คลิกปุ่ม สาระการเรียนรู้ เพ่ือเข้าไปศึกษาสาระการเรียนรู้ ดังรูปภาพที่ 27 
 

 
 

รูปภาพที่ 27 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 7.2 หน้าจอ สาระการเรียนรู้ ดังรูปภาพที่ 28 
 

 
 

รูปภาพที่ 28 หน้าจอ สาระการเรียนรู้ 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

8. ผู้จัดท า 
 8.1 คลิกปุ่ม ผู้จัดท า จะแสดงหน้าจอ ผู้จัดท า ดังรูปภาพที่ 29 
 

 
 

รูปภาพที่ 29 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มผู้จัดท า 
 

 8.2 หน้าจอ ผู้จัดท า ปรากฏดังรูปภาพที่ 30 
 

 
 

รูปภาพที่ 30 หน้าจอผู้จัดท า 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

9. บรรณานุกรม 

 9.1 คลิกปุ่ม บรรณานุกรม จะแสดงหน้าจอ บรรณานุกรม ดังรูปภาพที่ 31 
 

 
 

รูปภาพที่ 31 หน้าจอเมนูหลัก แสดงปุ่มบรรณานุกรม 
 

 9.2 หน้าจอ บรรณานุกรม ปรากฏดังรูปภาพที่ 32 
 

 
 

รูปภาพที่ 32 หน้าจอบรรณานุกรม 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

10. วิธีการเรียน เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 
10.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เสร็จแล้วแจ้งผลคะแนนที่ได้ เพ่ือให้ครู

บันทึกคะแนนของนักเรียนไว้ 
10.2 นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

ออนไลน์ เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 
10.3 นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ ในเนื้อหา

แต่ละเล่ม ครูจะมอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ดังนั้นนักเรียนต้องฟังค าสั่งให้เข้าใจและ
ท างานส่งครู เพ่ือให้ครูบันทึกคะแนน 

10.4 นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1-6 ตามล าดับ และแจ้งผลคะแนนที่ได้ เพ่ือให้ครู
บันทึกคะแนนของนักเรียนไว้ 

10.5 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เสร็จแล้วแจ้งผลคะแนนที่ได้ให้ครูบันทึก
คะแนน เพ่ือวัดผลและประเมินผลนักเรียนผ่านหรือไม่ผ่าน 

10.6 ส าหรับนักเรียนที่ศึกษาจบ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ให้กลับไปศึกษา
ทบทวนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ใหม ่

 

11. เมนูบทเรียน 
 11.1 เมื่อคลิกปุ่ม เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ ในหน้าจอเมนูหลัก     
จะเข้าสู่หน้าจอเมนูบทเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ ดังรูปภาพที่ 33 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

  
 

รูปภาพที่ 33 การเข้าสู่หน้าจอเมน ูเล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 
 

เมื่อเข้ามาท่ีหน้าจอเมนูบทเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 
 

 11.2 หากต้องการ ปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม           ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
 

11.3 หากต้องการ เปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม           ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
 

11.4 หากต้องการกลับไปยังเมนูหลัก คลิกปุ่ม 
 

12. แบบทดสอบก่อนเรียน 
12.1 ในหน้าจอเมนูบทเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้  คลิกปุ่ม 

แบบทดสอบก่อนเรียน จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 34 
 

   
 

รูปภาพที่ 34 การเข้าสู่หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียน 



25 
 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

เมื่อเข้ามาท่ีหน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียน จะแสดงค าชี้แจงและเกณฑ์การประเมิน
ให้ทราบพร้อมทั้งเสียงเพลงบรรเลงเปิดอัตโนมัติ 

 

 12.2 หากต้องการ ปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม          ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
 

12.3 หากต้องการ เปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม        ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
 

12.4 หากต้องการกลับไปยังเมนูบทเรียน คลิกปุ่ม 
 

12.5 อ่านค าชี้แจงก่อนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วคลิกปุ่ม 
เริ่มท าแบบทดสอบ ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 

12.6 แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก        
ในการท าแบบทดสอบแต่ละข้อ ใช้เมาส์คลิกเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
เพ่ือท าแบบทดสอบข้อต่อไป ดังรูปภาพที่ 35 

 
 

รูปภาพที่ 35 ตัวอย่างข้อสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

12.7 เมื่อท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบทุกข้อ จะสรุปผลการท าแบบทดสอบ       
ให้ทราบทันที ดังรูปภาพที่ 36 ให้แจ้งผลคะแนนที่ได้กับครู เพ่ือครูจะได้บันทึกคะแนน      
ของนักเรียนไว้ 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 
 

รูปภาพที่ 36 หน้าจอสรุปผลการทดสอบ 
 

13. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
13.1 ในหน้าจอเมนูบทเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้  คลิกปุ่ม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 37 
 

    
 

รูปภาพที่ 37 การเข้าสู่หน้าจอจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  



27 
 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 14. เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ 
14.1 ในหน้าจอเมนูบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เล่มที่ 1 เรื่อง 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ คลิกเลือกปุ่มเนื้อหาบทเรียนที่ต้องการเรียนตามล าดับ ดังรูปภาพ
ที่ 38-40 

 

     
 

รูปภาพที่ 38 การเข้าสู่หน้าจอเนื้อหา เรื่อง ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

     
 

รูปภาพที่ 39 การเข้าสู่หน้าจอเนื้อหา เรื่อง ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

     
 

รูปภาพที่ 40 การเข้าสู่หน้าจอเนื้อหา เรื่อง ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

14.2 ในการศึกษาเนื้อหาแต่ละหน้า นักเรียนสามารถคลิกปุ่ม              ไปหน้า
ต่อไป คลิกปุ่ม               ย้อนกลับ เพ่ือศึกษาเนื้อหาได้ตามต้องการ 

 

 14.3 หากต้องการ ปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม           ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
 

14.4 หากต้องการ เปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม          ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
 

 14.5 หากต้องการ เปิดเสียงบรรยาย ให้คลิกปุ่ม                
ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 

  

14.6 หากต้องการ ปิดเสียงบรรยาย ให้คลิกปุ่ม               
ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 

 

14.7 หากต้องการกลับไปยังเมนูบทเรียน คลิกปุ่ม 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

15. ใบกิจกรรมท่ี 1-6 
15.1 ในหน้าจอเมนูบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เล่มที่ 1 เรื่อง 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ คลิกเลือกปุ่มใบกิจกรรมที่ต้องการท าตามล าดับ จากใบกิจกรรมที่ 
1-6 ดังรูปภาพที่ 41-46 

 

     
 

รูปภาพที่ 41 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 1 
 

     
 

รูปภาพที่ 42 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 2 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

     
 

รูปภาพที่ 43 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 3 
 

     
 

รูปภาพที่ 44 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 4 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

    
 

รูปภาพที่ 45 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 5 
 

     
 

รูปภาพที่ 46 การเข้าสู่หน้าจอ ใบกิจกรรมที่ 6 
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เล่มท่ี 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

16. แบบทดสอบหลังเรียน 
16.1 ในหน้าจอเมนูบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เล่มที่ 1 เรื่อง 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ คลิกปุ่ม แบบทดสอบหลังเรียน จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 47 
 

   
 

รูปภาพที่ 47 การเข้าสู่หน้าจอแบบทดสอบหลังเรียน 
 

เมื่อเข้ามาท่ีหน้าจอแบบทดสอบหลัง จะแสดงค าชี้แจงและเกณฑ์การประเมินให้
ทราบพร้อมทั้งเสียงเพลงบรรเลงเปิดอัตโนมัติ 

 

 16.2 หากต้องการ ปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม         ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
 

16.3 หากต้องการ เปิดเสียงบรรเลง ให้คลิกปุ่ม        ปุ่มจะเปลี่ยนรูปเป็น 
 
 

16.4 หากต้องการกลับไปยังเมนูบทเรียน คลิกปุ่ม 
 

16.5 อ่านค าชี้แจงก่อนท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วคลิกปุ่ม เริ่มท าแบบทดสอบ  
ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 

16.6 แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก         
ในการท าแบบทดสอบแต่ละข้อ ใช้เมาส์คลิกเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
เพ่ือท าแบบทดสอบข้อต่อไป ดังรูปภาพที่ 48 
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รูปภาพที่ 48 ตัวอย่างข้อสอบแบบทดสอบหลังเรียน 
 

16.7 หากตอบถูกจะได้ 1 คะแนนและเฉลยค าตอบว่า   
           

หากตอบผิดจะไม่ได้คะแนน และเฉลยค าตอบว่า 
 

จากนั้นจะปรากฏปุ่ม  Next  ให้คลิกปุ่ม                 เพ่ือท าแบบทดสอบข้อต่อไป 
 

16.8 เมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียนครบทุกข้อ จะสรุปผลการท าแบบทดสอบ           
ให้ทราบทันที ดังรูปภาพที่ 49 ให้แจ้งผลคะแนนที่ได้กับครู เพ่ือครูจะได้บันทึกคะแนน         
ของนักเรียนไว้ 

 

 
 

รูปภาพที่ 49 หน้าจอสรุปผลการทดสอบ 
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เฉลยแบบทดสอบและใบกิจกรรม 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน 
   

ข้อที่ เฉลยค าตอบ ข้อที่ เฉลยค าตอบ ข้อที่ เฉลยค าตอบ 
1 ง 11 ก 21 ง 

2 ข 12 ข 22 ค 

3 ง 13 ง 23 ข 
4 ก 14 ข 24 ค 

5 ก 15 ค 25 ง 

6 ค 16 ข 26 ค 
7 ก 17 ค 27 ค 

8 ข 18 ง 28 ง 
9 ค 19 ก 29 ก 

10 ข 20 ก 30 ง 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
   

 

  

1. ง 
2. ค 
3. ข 
4. ก 
5. ก 
6. ค 
7. ข 
8. ข 
9. ก 
10. ง 

1. ค 
2. ก 
3. ข 
4. ข 
5. ก 
6. ก 
7. ง 
8. ข 
9. ก 
10. ง 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1 
 

ตอนที่ 1 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (5 คะแนน) 
 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง  
 

ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถ
สื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้  

 
 
 
 

ตอนที่ 2 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายองค์ประกอบพ้ืนฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด (5 คะแนน) 
 

 
 
 

 องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย คือ 
 

การที่คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้ ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน
ดังต่อไปนี้ 

-  คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 เครื่อง 
-  เน็ตเวิร์คการ์ด หรือ NIC  
-  สื่อกลางและอุปกรณ์ส าหรับการรับส่งข้อมูล 
-  โปรโตคอล 
-  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOS 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเรียงค าศัพท์ต่อไปนี้ใหม่ ให้มีความหมายเก่ียวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน              

             (10 คะแนน) 
  

1. คอมพิวเตอร์ (2 คะแนน) 

 T O M C U R E P ค าท่ีเรียงใหม่คือ  C O M P U T E R 

2. เครือข่าย (2 คะแนน) 

  T K E R W O N  ค าท่ีเรียงใหม่คือ  N E T W O R K 

3. เน็ตเวิร์คการ์ด (2 คะแนน) 

  C N I   ค าท่ีเรียงใหม่คือ  N I C 

4. โปรโตคอล (2 คะแนน) 

 O R L O O C P T ค าท่ีเรียงใหม่คือ  P R O T O C O L 

5. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (2 คะแนน) 

 S O N   ค าท่ีเรียงใหม่คือ  N O S 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
  

1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งออกตามขนาดได้กี่ชนิด อะไรบ้าง 

การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกตามขนาดของเครือข่ายได้ 3 ชนิด คือ 

 1. เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN) 

 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) 

 3. เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่าวแวน (Wide Area Network : WAN) 
 

2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 

 2.1 LAN ลักษณะการใช้งานคือ เป็นเครือข่ายระยะใกล้หรือระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณที่

เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณไม่ไกลเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร 

หรือภายในองค์การที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก 

 2.2 MAN ลักษณะการใช้งานคือ เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอาคารซึ่งอาจจะอยู่ใน

พ้ืนที่เดียวกันหรือนอกพ้ืนที่ที่อาจจะอยู่กันคนละมุมเมืองก็ได้ เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 

LAN และ WAN การเชื่อมโยงจะต้องอาศัยระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ จึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับ

องค์การที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อมสาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่น ธุรกิจร้านค้า ร้านกาแฟ 

 2.3 WAN ลักษณะการใช้งานคือ เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์   

ในระยะห่างไกล เช่น ระหว่างประเทศ ใช้วงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม ในเครือข่ายแวนประกอบด้วย 

LAN และ MAN อยู่ด้วย เช่น ระบบธนาคาร มีสาขาทั่วประเทศมีบริการรับฝากถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม 
 

3. นักเรียนคิดว่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ มีลักษณะการจัด 
    อยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดใด เพราะเหตุผลใด 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์  มีลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่าย

แบบ LAN เพราะ เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณ

ไม่ไกลเข้าด้วยกัน คือ มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปอยู่ภายในห้องเดียวกัน  

 ดังนั้นจึงท าให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ จัดอยู่ ใน

ลักษณะการเชื่อต่อแบบ เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 4 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเรียงล าดับขนาดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

             ขนาดเล็กไปสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (10 คะแนน) 
  

ค าที่ให้มา ค าที่น ามาเรียงใหม่ (จากเครอืข่ายขนาดเล็กไปใหญ่) 

Wireless lan 1. Wireless lan 
Wan 2. Lan 

Lan 3. Man 

Internet 4. Wan 
Man 5. Internet 
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 5 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
  

1. ยกตัวอย่างประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 4 ข้อ พร้อมทั้งอธิบายประกอบ 

ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น 

1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลท าได้ง่าย หมายถึง ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถดึงข้อมูลจาก

ส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอ่ืนมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก 

2. ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายถือเป็น

ทรัพยากรส่วนกลางที่ผู้ใช้งานทุกคนในเครือข่ายสามารถใช้ได้ โดยการสั่งงานจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของตัวเองผ่านเครือข่ายไปยังอุปกรณ์นั้นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ 

3. ใช้โปรแกรมร่วมกันได้ หมายถึง ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถใช้โปรแกรมจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อโปรแกรมทุกชุด ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การซื้อซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จ านวนมาก 

4. ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว หมายถึง เครือข่ายนับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนร่วมงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ ถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม เช่น อีเมล์  
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 6  
  

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ในการท าใบกิจกรรมที่ 5 มาเขียนเป็นแผนผังความคิด เรื่อง 
             ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดให้ (10 คะแนน) 
 

 

  การแลกเปลี่ยนข้อมลูท าได้ง่าย 
ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถดึงข้อมลู

จากส่วนกลาง หรือข้อมลูจากผู้ใช้

คนอ่ืนมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและ

สะดวก 

ใช้ทรัพยากรร่วมกันได ้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ

เครือข่ายถือเป็นทรัพยากร

ส่วนกลางที่ผู้ใช้งานทุกคนใน

เครือข่ายสามารถใช้ได ้

 

ติดต่อสื่อสารไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
เครือข่ายนับว่าเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

เพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ถึงจะอยู่ห่างไกล

กันก็ตาม 

ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ใช้โปรแกรมร่วมกันได ้
ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถใช้

โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนกลาง โดยไมจ่ าเป็นต้องซื้อ

โปรแกรมทุกชุด 
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