
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูล 

รหสัวิชา ง31101 ช่ือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4       ภาคเรียนที่ 1             เวลา 6 ช่ัวโมง 
ผู้สอน นายณัฐพล  บัวอุไร        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล าลูกกา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ม.4-6/4  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบการตัดสินใจ 

  
สาระส าคัญ 

 ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือส าหรับการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้การ
ติดต่อสื่อสารสามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว มีคุณภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งข้ึน เช่น การใช้อีเมล์ การ
ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และการแชท ดังนั้นระบบการสื่อสารข้อมูลจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1. ระบบสื่อสารข้อมูล 
 2. การถ่ายโอนข้อมูล 
 3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. การอธิบาย 
 2. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 

 

การวัดและประเมินผล 
 การประเมินผลก่อนเรียน 

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูล 
 การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ใบงานที่ 1 การสื่อสารข้อมูล 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 การประเมินผลหลังเรียน 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูล 
- ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการเรียนรู้ 

 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
- ประเมินการสร้างและสรุปความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูล 
 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงาน ได้แก่ การสร้างและสรุปความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูล 

ภาระงาน ได้แก่ อธิบายความหมาย ระบบการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์, ใบงาน, 
การบันทึกองค์ความรู้ลงในเว็บบล็อก, ความสามารถในการใช้ Social Media ใน
การเรียนรู้ 

 เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบ เกณฑ์ 

Mind Mapping 
1. เส้นและส ี 3 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ เรียงจากกึ่งกลางหน้ากระดาษไปยังขอบกระดาษ 

ใช้สีได้เหมาะสม สวยงาม เข้าใจง่าย 
2 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ใช้สีได้เหมาะสม แต่ยังไม่
สวยงามมากนัก 
1 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ถูกต้องเป็นบางส่วน มีการใช้สีแต่ยังไม่เหมาะสม 

2. หน่วยความคิด 3 : เขียนค าหรอืหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
2 : เขียนค าหรอืหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่
1 : เขียนค าหรือหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้อง เป็น
บางส่วน 

3. เนื้อหา  3 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง มีล าดับการเช่ือมโยงเนื้อหาที่
ถูกต้อง 
2 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีล าดับการ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่
1 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องเป็นบางส่วน มีล าดับการ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นบางส่วน 

4. ความคิด 3 : แผนที่ความคิดมีความแปลกใหม่ มีการใช้รปูภาพประกอบ และมกีารออกแบบที่



 

 

องค์ประกอบ เกณฑ์ 
สร้างสรรค์ ลักษณะแผนที่ความคิดที่น่าสนใจ 

2 : แผนที่ความคิดมีความแปลกใหม่ รูปการใช้รปูภาพประกอบ แต่ยังมีการออกแบบ
ที่ยังไม่จงูใจและน่าสนใจมากนกั 
1 : แผนที่ความคิดขาดความแปลกใหม่ แต่ยังมีการใช้รูปภาพประกอบเป็นบางส่วน 

Weblog 
8. ใช้ Wordpress 
เป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้และเผยแพร่
ผลงานของตนเอง 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นทัง้ในด้านการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาอื่นๆ และความรู้ทั่วไปที่
นักเรียนสนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานนั้นสู่อินเทอร์เน็ต 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนในช้ันเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และรายวิชาอื่นๆ 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานนั้นสู่อินเทอร์เน็ต 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรูเ้ฉพาะในรายวิชาคอมพิวเตอร์
เท่านั้น 

9. ใช้ Wordpress 
ในการซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยจากผูรู้ ้

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ พร้อม
ทั้งได้รับการตอบรบัหรือค าตอบที่นักเรียนสงสัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ แต่
ได้รับการตอบรับหรือค าตอบที่นักเรียนสงสัยบางส่วนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ แต่
ไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับค าตอบที่ต้องการ 

10. ใช้ Wordpress 
ในการเรียนรูร้่วมกับ
เพื่อนหรือครูผูส้อน 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน ต่างห้องเรียน 
และครผูู้สอน ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปัญหาข้อสงสัย 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน และครูผูส้อน 
ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปญัหาข้อสงสัย 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน หรือครผููส้อน 
ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปญัหาข้อสงสัย 

11. ใช้ Wordpress 
ในการแสดงความ
คิดเห็นเพือ่หาข้อสรปุ 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ และได้ข้อสรปุที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมเหตสุมผล 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ แต่ได้ข้อสรุปที่ถูกตอ้งเป็นบางสว่น 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ แต่ไม่ได้ข้อสรุป 

12. ใช้ Wordpress 
ในการเช่ือมโยงข้อมลู
และความรูจ้ากแหล่ง

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 
เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองได้มากกว่า 5 แหล่งข้อมูลข้ึนไป พร้อมทั้ง
บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 



 

 

องค์ประกอบ เกณฑ์ 
อื่น 2 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 

เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองจ านวน 3-4 แหล่งข้อมูล พรอ้มทัง้บอก
แหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 
เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองจ านวนน้อยกว่า 3 แหล่งข้อมูล พร้อมทั้ง
บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
16 ข้ึนไป ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ปรับปรงุ 
 
 
 
 



 

 

 กิจกรรมการเรยีนรู้ 
ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(2 ช่ัวโมง) 

ง 3.1 
ข้อที่ 3 อธิบาย
ระบบสื่อสารข้อมลูส าหรบั
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 

1. แบบทดสอบกอ่นเรียน 
2. ใบงานที่ 1 การสื่อสารข้อมูล 
3. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 
 

วิธีสอน : กระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. นักเรียนทกุคนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน โดยใช้เวลา 15 
นาที 
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนเกี่ยวข้องกบัการสื่อสารข้อมูลโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอรอ์ย่างไรบ้าง 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6 กลุม่ โดยให้นักเรียนแบง่กลุ่ม
ตามความสมัครใจ     
2. นักเรียนแต่ละกลุม่จบัฉลากเลือกหัวข้อส าหรับศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ 

 องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมลู 
 การสือ่สารข้อมลูทิศทางเดียว 
 การสือ่สารข้อมลูสองทิศทางสลับกัน 
 การสือ่สารข้อมลูสองทิศทางพรอ้มกัน 
 สัญญาณแอนะล็อก 
 สัญญาณดจิิทลั 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ศึกษาเนื่อหา องค์ความรู้ที่กลุ่ม
ตนเองได้รบั เป็นเวลา 15 นาที และเตรียมน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

1. ใบความรู้ เรื่องการ
สื่อสารข้อมลู 
2. PowerPoint เรื่อง
การสือ่สารข้อมลู 
3. หนังสือเรียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.4 
4. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

4. ครูสุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 คนให้น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
5. ครูสรปุเนื้อหาให้นักเรียนทุกคนฟงัอีกครัง้ โดยการ
บรรยายประกอบกับการใช้สื่อ PowerPoint 
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย  
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัองค์ประกอบของการ
สื่อสารข้อมลู ทิศทางการสื่อสาร และประเภทของสัญญาณ 
2. ครูมอบหมายให้นกัเรียนน าความรู้ที่ได้รบัจากการเรียนใน
วันน้ีไปสรปุเป็นองค์ความรู้โดยบันทึกไว้ในเว็บบลอ็กของ
นักเรียน 

2 
(2 ช่ัวโมง) 

ง 3.1 
ข้อที่ 4 บอกคุณลักษณะ
ของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบการ
ตัดสินใจ 
 
 

1. น าเสนอสื่อกลางในการสื่อสาร
ข้อมูล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 

วิธีสอน : จิ๊กซอร ์(Jigsaw) 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. นักเรียนทกุคนร่วมกบัทบทวนเนื้อหาบทเรียนในการเรียน
ในช่ัวโมงที่ผ่านมา 
2. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทีเ่ขียนบทความสรปุความรูล้งใน
เว็บบล็อกได้ดี และบอกข้อที่ควรพัฒนาในการเขียนเว็บ
บล็อกให้กบันักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. ครูอธิบายการถ่ายโอนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนทุกคนเข้าใจ 
2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมลูใน
หนังสือเรียนเป็นเวลา 10 นาท ี

1. PowerPoint เรื่อง
การสือ่สารข้อมลู 
2. หนังสือเรียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.4 
3. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 

http://www.nattapon.com/


 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

3. ครูสุ่มนักเรียน 4-5 คน ให้อธิบายเกี่ยวกับการถ่ายโอน
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร ์
4. นักเรียนแบง่กลุ่ม ๆ ละ 7 คน ตามความสมัครใจ แตล่ะ
คนในกลุ่มจบัฉลากเลือกหัวข้อต่อไปนี ้

 สายคู่บิดเกลียว 
 สายโคแอกเชียล 
 ใยแก้วน าแสง 
 แสงอินฟราเรด 
 สัญญาณวิทย ุ
 ไมโครเวฟ 
 ดาวเทียม 

5. นักเรียนที่ได้หัวข้อเดียวกันให้มารวมกลุ่มกัน และศึกษา
เนื้อหาที่ตนไดร้ับร่วมกัน และสรปุเป็นเนื้อหาทีเ่ข้าใจง่าย 
เป็นเวลา 15 นาที 
6. นักเรียนกลับมากลุม่เดมิของตนเอง และแต่ละคนในกลุม่
เริ่มอธิบายหัวข้อที่ตนเองได้รบั และไปศึกษามาให้เพื่อนใน
กลุ่มรับฟงั 
7. แต่ละกลุม่สรุปองค์ความรู้ทัง้หมดเป็น Mind Map และ
น าส่งครผูู้สอนในช่ัวโมงเรียน 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการถ่ายโอนข้อมลู 
และตัวกลางในการสื่อสารข้อมลู 



 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

2. ครูสรปุองค์ความรูเ้พิ่มเติมใหน้ักเรียนทุกคนฟงัอีกครั้ง  
3. ครูมอบใบงานให้นักเรียนทุกคนน ากลับไปท าเป็นการบ้าน 
และน ามาสง่ในเช้าวันต่อไป 

3 
(2 ช่ัวโมง) 

ข้อที่ 4 บอกคุณลักษณะ
ของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบการ
ตัดสินใจ 
 

1. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้ Social Media 
2. แบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้
เทคโนโลยีและ Social Media ใน
การเรียนรู ้

วิธีสอน : บรรยาย 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าในชีวิตประจ าวันนักเรียน
เกี่ยวข้องกบัระบบเครือข่ายอย่างไรบ้าง 
2. ครูยกตัวอย่างระบบเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย ์
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. ครูอธิบายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ประเภทของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างเครือข่าย และ
ชนิดของเครือข่าย 
2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมลูใน
หนังสือเรียนเป็นเวลา 15 นาท ี
3. ครูให้นักเรียนทุกคนปิดหนังสือเรียน และเตรียมตัวตอบ
ค าถาม 
4. ครูสุ่มนักเรียนทีละคนให้ตอบค าถาม 
5. เมื่อนักเรียนตอบค าถามแต่ละข้อเสร็จ ครูอธิบายเพิ่มเติม
และใหเ้นื้อหาที่เป็นประโยชน์เพิม่เติมในแตล่ะข้อ 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

1. หนังสือเรียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.4 
2. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 
 

http://www.nattapon.com/


 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

2. ครูสรปุองค์ความรูเ้พิ่มเติมใหน้ักเรียนทุกคนฟงัอีกครั้ง  
3. ทดสอบหลงัเรียน 



 

 

 สื่อ/แหล่งการเรยีนรู้ 
 สื่อการเรียนรู ้

- หนังสือเรียน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.4 
- PowerPoint เรื่องการสื่อสารข้อมลู 
- ใบงานที่ 1 เรื่องการสื่อสารข้อมลู 
- เว็บไซต์ www.nattapon.com 

 แหล่งการเรียนรู ้
- ห้องสมุด 
- แหล่งข้อมลูสารสนเทศ 
 www.nattapon.com 
 www.youtube.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. ข้อใดอธิบายค าว่า “การสื่อสารข้อมลู (Data Communication)” ได้ถูกต้องทีสุ่ด 
 ก. การรบัสง่แลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ข. การสนทนาสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ค. การเช่ือมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตัง้แต่สองเครือ่งข้ึนไป 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
2. ระบบของการสื่อสารมีกี่องค์ประกอบ 
 ก. 3 องค์ประกอบ    ข. 4 องค์ประกอบ 
 ค. 5 องค์ประกอบ    ง. 6 องค์ประกอบ 
3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบการสื่อสาร 
 ก. ผู้สง่ข้อมลู     ข. ข้อมูล 
 ค. สื่อกลาง     ง. บุคลากร 
4. โพรโตคอลเป็นองค์ประกอบของระบบการสือ่สารที่เปรียบเสมือนกบัสิง่ในการสื่อสารของมนุษย์ 
 ก. โทรศัพท ์     ข. ภาษา 
 ค. กฎหมาย     ง. เสียง 
5. การสื่อสารข้อมูลสามารถแบ่งตามทิศทางการสื่อสารได้กีรู่ปแบบ 
 ก. 3 รูปแบบ     ข. 4 รูปแบบ 
 ค. 5 รูปแบบ     ง. 6 รูปแบบ 
ใช้ตวัเลือกต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 6-8  

ก. โทรทัศน์     ข. โทรศัพท ์
ค. โทรเลข     ง. วิทยุสื่อสาร 

6. อุปกรณ์ในข้อใดเป็นการสื่อสารทางเดียว 
7. อุปกรณ์ในข้อใดเป็นการสื่อสารสองทิศทางสลบักัน 
8. อุปกรณ์ในข้อใดเป็นการสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน 
9. ข้อใดอธิบายลักษณะของสญัญาณแอนาล็อกได้ถูกต้องทีสุ่ด 
 ก. เป็นคลื่น sine มีหน่วยเป็นเฮิรซ์ 
 ข. เป็นคลื่น sine มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาท ี
 ค. เป็นสญัญาณเลขฐานสอง (0 และ 1) มีหน่วยเป็นเฮิรซ์ 
 ง. เป็นสัญญาณเลขฐานสอง (0 และ 1) มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที 
10. ข้อใดอธิบายลักษณะของสญัญาณดิจทิัลได้ถูกต้องทีสุ่ด 
 ก. เป็นคลื่น sine มีหน่วยเป็นเฮิรซ์ 



 

 

 ข. เป็นคลื่น sine มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาท ี
 ค. เป็นสญัญาณเลขฐานสอง (0 และ 1) มีหน่วยเป็นเฮิรซ์ 
 ง. เป็นสัญญาณเลขฐานสอง (0 และ 1) มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที 
11. สัญญาณโทรศัพทห์รือวิทยเุป็นสัญญาณประเภทใด 
 ก. ดิจิทัล     ข. แอนาล็อก 
 ค. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    ง. ถูกทุกข้อ 
12. การถ่ายโอนข้อมูลมีกีรู่ปแบบ 
 ก. 2 รูปแบบ     ข. 4 รูปแบบ 
 ค. 6 รูปแบบ     ง. 8 รูปแบบ 
13. การส่งสัญญาณแบบอนกุรมมีข้อดีอย่างไร 
 ก. ส่งข้อมลูได้เร็ว     ข. ประหยัด 
 ค. ใช้สายสัญญาณน้อย    ง. ส่งได้ระยะทางไกล 
14. การส่งสัญญาณแบบขนานมีข้อดอีย่างไร 
 ก. ส่งข้อมลูได้เร็ว     ข. ประหยัด 
 ค. ใช้สายสัญญาณน้อย    ง. ส่งได้ระยะทางไกล 
15. ข้อเสียของการสง่สญัญาณแบบอนุกรมคือข้อใด 
 ก. เสียค่าใช้จ่ายมาก    ข. ส่งข้อมลูได้ช้า 
 ค. ส่งได้ระยะทางไม่ไกล    ง. ข้อมูลผิดพลาดได้ง่าย 
16. ข้อเสียของการสง่สญัญาณแบบขนานคือข้อใด 
 ก. เสียค่าใช้จ่ายมาก    ข. ส่งข้อมลูได้ช้า 
 ค. ส่งได้ระยะทางไม่ไกล    ง. ข้อมูลผิดพลาดได้ง่าย 
17. สายคู่บิดเกลียวชนิดมีฉนวนหุ้มมีข้อดีอย่างไร 
 ก. ป้องกันไฟรั่ว     ข. ป้องกันสัญญาณรบกวน 
 ค. ป้องกันสัตว์มาท าลาย    ง. ส่งข้อมูลได้เร็ว 
18. สายสัญญาณในข้อใดต่อไปนี้ส่งข้อมูลได้เร็วทีสุ่ด 
 ก. สายคู่บิดเกลียว    ข. สายโคแอกเซียล 
 ค. สายรังสิต-ล าลกูกา    ง. สายใยแก้วน าแสง 
19. สายใยแก้วน าแสงใช้หลกัการใดของแสงในการส่งข้อมลู 
 ก. สะท้อน     ข. หักเห 
 ค. แทรกสอด     ง. เลี้ยวเบน 
20. การสื่อสารแบบไรส้ายในข้อใดที่มีความถ่ีของสัญญาณน้อยที่สุด 
 ก. อินฟราเรด     ข. สัญญาณวิทย ุ
 ค. สัญญาณไมโครเวฟ    ง. บลทููท 


