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หน่ วยการเรียนรู้ที่
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบเครือข่ าย
กรอบแนวคิด
เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ได้เจริ ญก้าวหน้าไปมาก ทาให้ระบบเครื อข่ายเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปั จจุบนั การใช้ระบบเครื อข่ายเริ่ มขึ้น ตั้งแต่ ในครัวเรื อน จนไปถึงระบบ
เครื อข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั้งโลก
การเข้าใจในระบบเครื อข่ายจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ในด้านนี้โดยเฉพาะ ตลอดจนโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์สาหรับเครื อข่ายที่พฒั นาโดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่พฒั นาเพือ่ ให้องค์กรและหน่วยงาน ใน
ประเทศใช้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จุดประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย
(Network)
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลินุกซ์ซิส
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายระบบเครื อข่าย
2. ประเภทของระบบเครื อข่าย
3. หมายเลขไอพี (IP Address)
4. อุปกรณ์บนระบบเครื อข่าย (Network Devices)
5. ความเป็ นมาของลินุกซ์ซิส
6. ความสามารถของลินุกซ์ซิส
6.1 ติดตั้งง่าย (Easy to install)
6.2 เริ่ มต้นใช้งานง่าย (Easy to use)
6.3 การจัดการระบบได้ง่าย (Easy to configure)
6.4 Mail Servers
6.5 Internet Sharing DHCP and Proxy Server
การติดตังระบบเครื
้
อข่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนโครงการโรงเรี ยนในฝั น (โรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน)
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6.6 Web Server
6.7 File sharing Server
6.8 LDAP Authentication
6.9 Update
6.10 Backup and Restore
สื่ อ/อุปกรณ์
1. เครื่ องโปรเจคเตอร์
2. สื่อ Power Point
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook
4. ใบงาน
4.1 ใบงานที่ 1 อุปกรณ์เครื อข่าย
4.2 ใบงานที่ 2 คุณสมบัติโปรแกรมลินุกซ์ซิส
5. ใบความรู ้
5.1 ใบความรู ้ที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย (Network)
5.2 ใบความรู ้ที่ 2 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลินุกซ์ซิส
6. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย
ระยะเวลาในการอบรม 1 ชัว่ โมง 30 นาที
แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย
เวลา 45 นาที
กิจกรรมที่ 2 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลินุกซ์ซิส
เวลา 45 นาที
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
1. ใบงานที่ 1 คะแนน 15 คะแนน
2. ใบงานที่ 2 คะแนน 9 คะแนน
3. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 คะแนน 10 คะแนน

การติดตังระบบเครื
้
อข่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนโครงการโรงเรี ยนในฝั น (โรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน)
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กิจกรรมที่ 1 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบเครือข่ าย (Network)
เวลา 45 นาที
จุดประสงค์
เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย (Network)
เนื้อหา
1. ความหมายระบบเครื อข่าย
2. ประเภทของระบบเครื อข่าย
3. หมายเลขไอพี (IP Address)
4. อุปกรณ์บนระบบเครื อข่าย (Network Devices)
สื่ อ/อุปกรณ์
1. เครื่ องโปรเจคเตอร์
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook
3. สื่อ Power Point
4. ใบงาน
ใบงานที่ 1 อุปกรณ์เครื อข่าย
5. ใบความรู ้
ใบความรู ้ที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย (Network)
การวัดผลประเมินผล
1. เครื่ องมือการวัดผลประเมินผล
1.1 ใบงานที่ 1
1.2 แบบประเมินใบงานที่ 1
2. วิธีการวัดผลประเมินผล
2.1 ตรวจใบงาน
2.2 ตรวจแบบประเมินใบงาน

การติดตังระบบเครื
้
อข่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนโครงการโรงเรี ยนในฝั น (โรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน)
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ที่

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใบงานที่ 1
ประเด็น
การประเมิน

1

3

เราเตอร์ (Router) บอกชื่ออุปกรณ์และ

ระดับคะแนน
2
บอกชื่ออุปกรณ์และ

1
บอกชื่ออุปกรณ์ได้

ให้ขอ้ มูลพื้นฐานและ ให้ขอ้ มูลพื้นฐานของ
ลักษณะการทางาน

อุปกรณ์ได้

ของอุปกรณ์ได้
2

สวิตซ์ (Switch)

บอกชื่ออุปกรณ์และ

บอกชื่ออุปกรณ์และ

บอกชื่ออุปกรณ์ได้

ให้ขอ้ มูลพื้นฐานและ ให้ขอ้ มูลพื้นฐานของ
ลักษณะการทางาน

อุปกรณ์ได้

ของอุปกรณ์ได้
3

ฮับ (HUB)

บอกชื่ออุปกรณ์และ

บอกชื่ออุปกรณ์และ

บอกชื่ออุปกรณ์ได้

ให้ขอ้ มูลพื้นฐานและ ให้ขอ้ มูลพื้นฐานของ
ลักษณะการทางาน

อุปกรณ์ได้

ของอุปกรณ์ได้
4

การ์ดแลน (LAN บอกชื่ออุปกรณ์และ
Card)

บอกชื่ออุปกรณ์และ

บอกชื่ออุปกรณ์ได้

ให้ขอ้ มูลพื้นฐานและ ให้ขอ้ มูลพื้นฐานของ
ลักษณะการทางาน

อุปกรณ์ได้

ของอุปกรณ์ได้
5

โมเด็ม (Modem) บอกชื่ออุปกรณ์และ

บอกชื่ออุปกรณ์และ

บอกชื่ออุปกรณ์ได้

ให้ขอ้ มูลพื้นฐานและ ให้ขอ้ มูลพื้นฐานของ
ลักษณะการทางาน

อุปกรณ์ได้

ของอุปกรณ์ได้

การติดตังระบบเครื
้
อข่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนโครงการโรงเรี ยนในฝั น (โรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน)
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ใบความรู้ ที่ 1
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับระบบเครือข่ าย (Network)
1. ความหมายระบบเครือข่ าย
ระบบเครื อข่าย หรื อเน็ตเวิร์ก (Network) หมายถึง ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่ อง
ขึ้นไป เชื่อมต่อกันอยู่ อาจหมายถึง จุดหรื อโหนด (Node) ที่มีการเชื่อมต่อกัน ด้วยเส้นทาง การ
สื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง และระบบเครื อข่ายใดๆ สามารถที่จะมี ระบบเครื อข่ายย่อย ๆ ซ้อนอยูใ่ น
ตัวมันได้ ระบบเครื อข่ายเชื่อมต่อกันเพือ่ เพือ่ สะดวกต่อการร่ วมใช้ขอ้ มูล โปรแกรม หรื อเครื่ องพิมพ์
และยังสามารถอานวยความสะดวกในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่ องได้ตลอดเวลา
2. ประเภทของระบบเครือข่ าย
ระบบเครื อข่ายจะถูกแบ่งออกตามขนาดของเครื อข่าย ซึ่งปั จจุบนั เครื อข่ายที่รู้จกั กันดีมีอยู่
3 แบบ ได้แก่
2.1 ระบบเครื อข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) เป็ นระบบเครื อข่ายที่ติดตั้ง และ
ใช้งานอยูใ่ นบริ เวณไม่กว้างนัก โดยอาจจะอยูภ่ ายในอาคารเดียวกันหรื ออาคารที่อยูใ่ กล้เคียงกัน เช่น
ภายในอาคารสานักงาน ภายในมหาวิทยาลัย หรื อภายในโรงงานเดียวกัน
2.2 ระบบเครื อข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) เป็ นระบบเครื อข่าย
ที่ตอ้ งใช้โครงข่ายขององค์การโทรศัพท์ หรื อการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพราะเป็ นการติดต่อกัน
ภายในเมือง หรื อติดต่อระหว่างจังหวัด เช่น การเชื่อมต่อเครื อข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีสาขาย่อย
ต่างจังหวัดเข้าด้วยกัน
2.3 ระบบเครื อข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network: WAN) เป็ นระบบเครื อข่าย
ที่ติดตั้งและเชื่อมโยงแบบระยะไกล โดยจะเป็ นการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศข้ามทวีปหรื อ
ทัว่ โลก จะต้องใช้มีเดีย ในการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรื อ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
โดยเป็ นคู่สายโทรศัพท์ Dial-Up คู่สายเช่า Leased Line/ISDN/ADSL สามารถส่งได้ท้งั ข้อมูลเสียง
และรู ปภาพ ดังภาพที่ 1.1 ระบบเครื อข่ายทัว่ โลก
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ภาพที่ 1.1 ระบบเครื อข่ายทัว่ โลก
ที่มา : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=tahnut&group=3
3. หมายเลขไอพี (IP Address)
หมายเลขไอพี หรื อ ไอพีแอดเดรส (Internet Protocol Address) คือหมายเลขที่ใช้ใน ระบบ
เครื อข่าย ที่ใช้โพรโทคอล Internet Protocol คล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องเราเตอร์ (Router) เครื่ องแฟกซ์ จะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จานวน 32 บิต
โดยการเขียนจะเขียนเป็ นชุ ด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้เลขฐานสองจานวน 8 บิต ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ว
ผูค้ นส่วนใหญ่จะคุน้ เคยกับระบบเลขฐานสิบ จึงมักแสดงผลโดยการใช้เลขฐานสิบ จานวน 4 ชุด
ซึ่งแสดงถึงหมายเลขเฉพาะของเครื่ องนั้น สาหรับการส่งข้อมูลภายในเครื อข่าย แลน แวนหรื อ
อินเทอร์เน็ต โดยหมายเลขไอพีมีไว้เพือ่ ให้ผสู ้ ่งรู ้วา่ เครื่ องของผูร้ ับคือใคร และผูร้ ับสามารถรู ้ได้วา่
ผูส้ ่งคือใคร
ระบบตัวเลขไอพีที่ใช้ในปั จจุบนั เป็ นระบบ ไอพีเวอร์ชนั่ ที่ 4 (IPv4) ซึ่งจะเป็ นระบบ 32 บิต
หรื อสามารถระบุเลขไอพีได้ต้งั 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 (ตัวเลขบางตัวเป็ นไอพีสงวนไว้
สาหรับหน้าที่เฉพาะเช่น 127.0.0.0 จะเป็ นการระบุถึงตัวอุปกรณ์เองไม่วา่ อุปกรณ์น้ นั จะมีไอพี
สื่อสารจริ ง ๆ เป็ นเท่าไร) อย่างไรก็ตามจากระบบตัวเลขที่จากัดนี้สามารถเพิม่ ขยายด้วย เทคนิคของ
ไอพีส่วนตัว (private IP) กับการแปลงไอพี (Network Address Translation: NAT)
3.1 คลาส (Class) ไอพีเวอร์ชั่ น 4 ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็ น Class ชนิดต่างๆ
เพือ่ จุดประสงค์ในการใช้งานต่าง ๆ กันดังต่อไปนี้
คลาส A เริ่ มตั้งแต่ 1.0.0.1 ถึง 126.255.255.254
คลาส B เริ่ มตั้งแต่ 128.0.0.1 ถึง 191.255.255.254
การติดตังระบบเครื
้
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คลาส C เริ่ มตั้งแต่ 192.0.1.1 ถึง 223.255.254.254
คลาส D เริ่ มตั้งแต่ 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 ใช้สาหรับงาน multicast
คลาส E เริ่ มตั้งแต่ 240.0.0.0 ถึง 254.255.255.254 ถูกสารองไว้ ยังไม่มีการใช้งาน
สาหรับไอพีในช่วง 127.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 ใช้สาหรับการทดสอบระบบ
3.2 ไอพีส่วนตัว (Private IP) ไอพีสาธารณะ (Public IP)
ไอพีส่วนตัวมีไว้สาหรับใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น ไม่วา่ องค์กรนั้นจะมีขนาด
ใหญ่หรื อเล็กเพียงใดก็ตาม ได้แก่
ไอพีส่วนตัว คลาส A เริ่ มตั้งแต่ 10.0.0.0 ถึง 10.255.255.255 ซับเน็ตมาสก์
(Subnet mask) ที่ใช้ได้ เริ่ มตั้งแต่ 255.0.0.0 ขึ้นไป
ไอพีส่วนตัว คลาส B เริ่ มตั้งแต่ 172.16.0.0 ถึง 172.31.255.255 ซับเน็ตมาสก์
ที่ใช้ได้ เริ่ มตั้งแต่ 255.240.0.0 ขึ้นไป
ไอพีส่วนตัว คลาส C เริ่ มตั้งแต่ 192.168.0.0 ถึง 192.168.255.255 ซับเน็ตมาสก์
ที่ใช้ได้ เริ่ มตั้งแต่ 255.255.0.0 ขึ้นไป
ไอพีส่วนตัวข้างต้นถูกกาหนดให้ไม่สามารถนาไปใช้งานในเครื อข่ายสาธารณะ
(Internet) ได้
ไอพีสาธารณะมีไว้สาหรับให้แต่ละองค์กร แต่ละบุคคล ต่างก็สามารถเชื่อมต่อ
เข้าหากัน รับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านเครื อข่ายสาธารณะได้
3.3 การแปลงไอพี (NAT: Network Address Translations)
เนื่องจากเมื่อแต่ละองค์กร แต่ละบุคคล ต่างก็ใช้งานไอพีส่วนตัวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ของ
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้ไม่ สามารถติดต่อกับเครื อข่ายสาธารณ ะ (Internet)ได้ จึงทาให้องค์กรเหล่านี้
จาเป็ นต้องอาศัยการแปลงไอพี เพือ่ ช่วยให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ของตนเองสามารถเชื่อมต่อกับ
เครื อข่ายสาธารณะได้ นอกจากนี้ไอพีสาธารณะเองก็มีอยูอ่ ย่างจากัด ทาให้เมื่อแต่ละองค์กร แต่ละ
บุคคลต้องการที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเครื อข่ายสาธารณะจะทาให้เกิดปั ญหาไอพีสาธารณะไม่พอเพียง
ต่อการใช้งาน ดังนั้นเพือ่ ให้เกิดการใช้งานไอพีสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็ นต้องมีการ
แปลงไอพีส่วนตัวของแต่ละองค์กรให้สามารถแบ่งปั นกันใช้งานไอพีสาธารณะที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
(Overloaded NAT) ในแง่ของความปลอดภัย การแปลงไอพีสามารถช่วยเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั
ระบบเครื อข่ายได้ เนื่องจากเครื่ องคอมพิวเตอร์จากเครื อข่ายสาธารณะทั้งหลาย จะไม่สามารถรู ้จกั
ไอพีที่แท้จริ งของคอมพิวเตอร์ในองค์กร ทาให้ความเสี่ยงที่คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรจะถูกโจมตี
ในแง่ต่าง ๆ ลดลงไปด้วย
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4. อุปกรณ์บนระบบเครือข่ าย (Network Devices)
4.1 การ์ดแลน (LAN Card)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องหนึ่งไปสู่อีกเครื่ อง
โดยผ่านสายแลน การ์ดแลนเป็ นอุปกรณ์ที่สามารถต่อพ่วงกับพอร์ตแทบทุกชนิดของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ น ISA, PCI, USB, Parallel, PCMCIA และ Compact Flash ซึ่งที่เห็นใช้กนั
มากที่สุดก็จะเป็ นแบบ PCI ส่วนแบบ USB, Parallel, PCMCIA ส่วนใหญ่จะเห็นใช้กนั มากกับ
เครื่ องโน้ตบุก๊ เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดเล็กทาให้ การติด ตั้งอุปกรณ์ลงในพอร์ต (Port) ภายในของ
เครื่ องโน้ตบุก๊ ทาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงจึงต้องอาศัยพอร์ตภายนอกดังที่กล่าวมา

ภาพที่ 1.2 การ์ดแลน (LAN Card)
ที่มา : http://www.amazon.com/Linksys-LNE100TX-EtherFast-100-Card/dp/B00003006R
4.2 ฮับ (HUB)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เสมือนกับชุมทางข้อมูล มีหน้าที่เป็ นตัวกลาง คอยส่งข้อมูลให้
คอมพิวเตอร์ในเครื อข่าย ซึ่งลักษณะการทางาน
ให้ลองนึกถึงภาพการออกอากาศโทรทัศน์
เมื่อมีเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องใดเครื่ องหนึ่งกาลังส่งข้อมูล เครื่ องที่อยูบ่ นเครื อข่ายทุกเครื่ องจะ
ได้รับข้อมูลเหมือนๆ กันทุกเครื่ อง ซึ่งเมื่อแต่ละเครื่ องได้รับข้อมูลก็จะดูวา่ เป็ นข้อมูลของตัวเอง
หรื อไม่ ถ้าใช่ก็จะรับเข้ามาประมวลผล ถ้ าไม่ใช่ก็ไม่รับเข้ามา ซึ่งจา กการทางานในลักษณะนี้
ในเครื อข่ายที่ใช้ฮบั เป็ นตัวกระจ ายสัญญาณ จะสามารถส่งข้อมูลสู่เครื อข่ายได้ทีละเครื่ อง ถ้ามี
คอมพิ วเตอร์เครื่ องใดเครื่ องหนึ่งกาลังส่งข้อมูล เครื่ องอื่นๆ ก็ตอ้ งรอให้การส่งข้อมูลเสร็จสิ้น
เสียก่อน เมื่อช่องสัญญาณว่าง จึงจะสามารถส่งข้อมูลได้
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ภาพที่ 1.3 ฮับ (HUB) 8 Port
ที่มา : http://www.global-b2b-network.com/b2b/96/530/page5/network_device.html
4.3 สวิตซ์ (Switch)
สวิตซ์จะทาหน้าที่คล้ายฮับ แต่จะเก่งกว่าตรงที่เมื่อมีการร้องขอโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ใน
เครื อข่ายเพือ่ ส่งข้อมูล สวิตซ์ก็จะสร้างวงจรเสมือนขึ้นมาให้เครื่ องสองเครื่ องนี้ส่งข้อมูลถึงกัน
ซึ่งช่องสัญญาณกลางก็จะว่างไว้รองรับการร้องขอส่งข้อมูลจากเครื่ องอื่นๆ ต่อไป ถ้านึกภาพไม่ออก
ให้นึกถึงการทางานของสายโทรศัพท์ ที่หลายๆ คู่สายสามารถพูดคุยพร้อมๆ กันได้ จากคุณลักษณะ
นี้ทาให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าฮับ เพราะแทบจะไม่มีการรอใช้ช่องสัญญาณเกิดขึ้นใน เครื อข่าย
ที่ใช้สวิตซ์เป็ นตัวกระจายสัญญาณ และแน่นอนราคาของสวิตซ์ยอ่ มแพงกว่าฮับ

ภาพที่ 1.4 สวิตซ์ (Switch)
ที่มา : http://www.metroweb.com/index.php?cPath=84_27&osCsid=1ea176e60172542d88436
4.4 โมเด็ม (Modem)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณให้สามารถส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ สายเช่า และ
สายไฟเบอร์ออฟติก (Optic) แล้วแต่ประเภทของโมเด็ม ทาให้สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกล
ยกตัวอย่างเช่น การที่ใช้โมเด็มหมุนโทรศัพท์หาไอเอสพี (ISP: Internet Service Provider) ที่อยูห่ ่าง
ออกไปหลายกิโลเมตร เพือ่ จะเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต
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ภาพที่ 1.5 โมเด็ม (Modem)
ที่มา : http://www.global-b2b-network.com/b2b/96/97/522/149058/sell_56k_external_modem.html
4.5 เราเตอร์ (Router)
เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เลือกเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูล ทาหน้าที่ในการหาเส้นทางที่ดี
ที่สุดในขณะนั้น เพือ่ ลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการส่งข้อมูล และเราเตอร์ยงั สามารถ ช่วย
เชื่อมเครื อข่ายสองเครื อข่ายหรื อมากกว่า เข้าด้วยกัน เพราะเราเตอร์เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถทางานบน
เครื อข่ายอย่างน้อยสองเครื อข่ายขึ้นไป
ปั จจุบนั อุปกรณ์เราเตอร์จะถูกรวมไว้กบั โมเด็ม เพราะระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) ได้รับความนิยม ซึ่งระบบดังกล่าวต้องใช้โมเด็ม
และเราเตอร์ในการทางาน นอกจากนี้อุปกรณ์บางรุ่ นยังรวมอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย (Access
Point) เข้าไว้รวมกันอีกด้วย

ภาพที่ 1.6 โมเด็มเราเตอร์ และ Access Point
ที่มา : http://www.itorderonline.com/Default.aspx?pageid=3&CAG_ID=118
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ใบงานที่ 1
อุปกรณ์เครือข่ าย
จุดประสงค์
ผูเ้ ข้ารับอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจ และอธิบายคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
ระบบเครื อข่ายได้

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

เวลาในการทาใบงาน 15 นาที
คะแนน 15 คะแนน
คาชี้แจงการทากิจกรรม
จากภาพอุปกรณ์เครื อข่ายให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม บอกชื่อและอธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์
เครื อข่ายมาพอเข้าใจ
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เกณฑ์ การวัดผลประเมินผล
แบบประเมินใบงานที่ 1
เรื่อง อุปกรณ์เครือข่ าย
ชื่อ......................................................................โรงเรี ยน.................................................................
อาเภอ.........................................................................สพท..............................................................
ผูป้ ระเมิน  วิทยากร

 เพือ่ น

 ตนเอง

คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ใช้สาหรับประเมินการปฏิบตั ิงานและผลงานของผูเ้ ข้ารับการอบรม
เป็ นรายบุคคล โดยประเมินจากแบบบันทึก

ที่

รายละเอียดอุปกรณ์

1

เราเตอร์ (Router)

2

สวิตซ์ (Switch)

3

ฮับ (HUB)

4

การ์ดแลน (LAN Card)

5

โมเด็ม (Modem)

ระดับคะแนน
ดี (3)

พอใช้ (2) ปรับปรุ ง (1)

รวม
รวมคะแนนทั้งหมด
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
คะแนน 12 - 15 หมายถึง ดีเยีย่ ม
คะแนน 9 - 11 หมายถึง ดี
คะแนน 7 - 8

หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คะแนน 0 - 6

หมายถึง ปรับปรุ ง
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กิจกรรมที่ 2 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับโปรแกรมลินุกซ์ ซิส
เวลา 45 นาที
จุดประสงค์
เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลินุกซ์ซิส
เนื้อหา
1. ความเป็ นมาของลินุกซ์ซิส
2. ความสามารถของลินุกซ์ซิส
สื่ อ/อุปกรณ์
1. เครื่ องโปรเจคเตอร์
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook
3. สื่อ Power Point
4. ใบความรู ้
ใบความรู ้ที่ 2 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลินุกซ์ซิส
5. ใบงาน
ใบงานที่ 2 คุณสมบัติโปรแกรมลินุกซ์ซิส
การวัดและประเมินผล
1. เครื่ องมือการวัดผลประเมินผล
1.1 ใบงานที่ 2
1.2 แบบประเมินใบงานที่ 2
2. วิธีการวัดผลประเมินผล
2.1 ตรวจใบงาน
2.2 ตรวจแบบประเมินใบงาน
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใบงานที่ 2
คะแนน 3 หมายถึง ตอบถูก 5 ข้อขึ้นไป
คะแนน 2 หมายถึง ตอบถูก 3 ข้อขึ้นไป
คะแนน 1 หมายถึง ตอบถูกน้อยกว่า 3 ข้อ
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้
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ใบความรู้ ที่ 2
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับโปรแกรมลินุกซ์ ซิส
1. ความเป็ นมาของลินุกซ์ ซิส
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เคยแนะนา ลินุกซ์ซิส
(Linux-SIS Linux School Internet Server) ซึ่งเป็ นระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่ องแม่ข่ายที่ออกแบบ
ให้ไว้ ใช้ในการเชื่อมต่อโรงเรี ยนในโครงการ
School Net เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต โดยได้
วางโครงข่ายไว้ให้สาหรับโรงเรี ยนในโครงการและตั้งเป้ าหมายไว้วา่ ผูด้ ูแลระบบที่ใช้งานลินุกซ์ซิส
ไม่จาเป็ นต้องรู ้เรื่ องลินุกซ์มาก่อน ก็สามารถใช้งานได้โดยง่าย ดังนั้นลินุกซ์ซิ ส ในสมัยแรก ๆ
จึงเป็ นระบบแม่ข่ายที่ถูกออกแบบมาให้มีการปรับแต่งค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับการทา งานในแต่ ละ
ที่ ได้อย่างง่ายดาย และมีการออกรุ่ นใหม่พร้อมทั้งเปิ ดให้มีการ ปรับรุ่ นของโปรแกรม ให้ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ จนทา ให้มีหน่วยงานอื่น ๆ หรื อ เอกชน บางแห่งที่ไม่ใช่โรงเรี ยนนา ไปใช้งาน เช่น
ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ต่อมาโครงการดังกล่าวได้ถูกโอนย้ายไปให้กระทรวงศึกษา ทาให้ข่าวของ
ลินุกซ์ซิสเงียบหายไปด้วย โดยรุ่ นสุดท้าย คือลินุกซ์ซิสรุ่ น 4.2 ได้ออกมาเมื่อหลายปี ก่อน (ประมาณ
พ.ศ.2546) เมื่อโรงเรี ยน และหน่วยงานที่เคยใช้ ได้มีการปรับปรุ งระบบเครื อข่ายใหม่ หรื อซื้อเครื่ อง
แม่ข่ายใหม่ จึงได้ถามถึงลินุกซ์ซิสรุ่ นใหม่ มากขึ้น จึงได้นาโครงการลินุกซ์ซิสมาพัฒนาใหม่อีกครั้ง
โดยครั้งนี้ได้เปลี่ยนทีมผูร้ ับผิดชอบโครงการนี้ให้เป็ นทีมเดียวกับลินุกซ์ทะเล (LinuxTLE – Linux
Thai Language Extention) ก็ทาให้ช่วงเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนอย่างไรก็ดี ลินุกซ์ซิสรุ่ นใหม่น้ ี
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพือ่ โรงเรี ยนในโครงการ School Net โดยเฉพาะเหมือนเคย แต่กลับถูก
ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง โดยยังคงตั้งเป้ าเป็ นระบบปฏิบตั ิการแม่ข่ายเพือ่ การเชื่อมต่อ
สู่อินเทอร์เน็ตเหมือนเดิม ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้แสดง
ความตั้งใจนี้ดว้ ยการเปลี่ยนความหมายของ ลินุกซ์ซิส จาก School Internet Server เป็ น Simple
Internet Server แทนและออกแบบให้ ลินุกซ์ซิสตัวใหม่ มีเครื่ องมือในการปรับแต่งค่าต่าง ๆ
ได้มากมายอย่างง่ายดาย เหมาะกับการนา ไปใช้เป็ นระบบปฏิบตั ิการเครื่ องแม่ ข่ายในสา นักงาน
ขนาดกลางและเล็กทัว่ ไป
เมื่อลินุกซ์ซิส 5.0 ได้เริ่ มเปิ ดให้ ดาวน์โหลด ไปใช้งานได้ไม่นาน ก็เริ่ มมีผใู ้ ช้บางส่วน
ต้องการคุณสมบัติเพิม่ เติม จึงได้ออกตัวปรับปรุ งของลินุกซ์ซิส 5.0 มาได้จานวนหนึ่ง แต่ที่ยงั คง
เป็ นปั ญหาหลัก ๆ ของลินุกซ์ซิส 5.0 จนทาให้ตอ้ งพัฒนาลินุกซ์ซิส 5.5 ออกมาก็คือ การที่ลินุกซ์ซิส
5.0 ไม่สามารถรองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ได้ดีนกั ดังนั้นทีมผูพ้ ฒั นาได้วางแผนที่จะพัฒนา
ลินุกซ์ซิสรุ่ นใหม่ โดยเน้นให้ใกล้เคียงกับรุ่ น 5.0 เดิม แต่เพิม่ ความสามารถต่างๆ เข้าไป และ
การติดตังระบบเครื
้
อข่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนโครงการโรงเรี ยนในฝั น (โรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน)

1

หน่ วยการเรียนรู้ที่
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย

16

ที่สาคัญ ได้เปลี่ยนฐานในการพัฒนาจาก Fedora Core 4 มาเป็ น Fedora 7 ซึ่งส่งผลให้ลินุกซ์ซิส 5.5
สามารถทา งานกับ ฮาร์ ดแวร์ ใหม่ๆ หลายอย่างที่ลินุกซ์ซิส 5.0 ไม่สามารถใช้งานได้ และได้มีการ
ปรับปรุ งให้เป็ นลินุกซ์ซิส 5.5.5
โครงการโรงเรี ยน ในฝัน (โรงเรี ยน ดีใกล้บา้ น ) จึงได้ประสานกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพือ่ ขอสาเนาโปรแกรมดังกล่าว ใช้ในการจัดอบรมให้กบั
ผูด้ ูแลระบบในโรงเรี ยน ที่อยูใ่ นโครงการทัว่ ประเทศให้สามารถนาไปใช้จดั การระบบเครื อข่ายใน
โรงเรี ยนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. ความสามารถของลินุกซ์ ซิส
2.1 ติดตั้งง่ าย (Easy to install) ตัวติดตั้งของลินุกซ์ซิส 5 ถูกออกแบบเป็ นกราฟิ กเพือ่ ให้
เข้าใจง่าย สามารถติดตั้งลินุกซ์ซิส บนเครื่ อง PC ทัว่ ไป หรื อเครื่ องแม่ข่ายธรรมดา (Server PC
Base) ในขั้นตอนการติดตั้ง สามารถเลือกให้ตวั จัดการแบ่ง พาร์ติชนั่ (Partition) แบ่ง พาร์ติชนั่ ให้
โดยอัตโนมัติ หรื อเลือกที่จะแบ่ง พาร์ติชนั่ เอง รวมถึง สร้าง Software RAID ได้โดยง่าย การติดตั้ง
จะเป็ นไปโดยง่าย และรวดเร็วด้วยการคลิกปุ่ มเม้าส์ (Mouse) เพียงไม่กี่ครั้ง
2.2 เริ่ มต้นใช้ งานง่ าย (Easy to use) ลินุกซ์ซิส มาพร้อมกับระบบ Pre-configuration
เบื้องต้นให้พร้อมใช้งานได้ทนั ที และมีระบบ First boot เพือ่ ช่วยให้ปรับแต่ง เครื่ องสาหรับการเริ่ ม
ใช้งานครั้งแรกได้อย่างสะดวก โดยระบบ First Boot นี้ จะเริ่ มทางานทันทีเมื่อมีการเรี ยกใช้งาน
ครั้งแรกสามารถปรับแต่งเครื่ องผ่านระบบ First Boot นี้ผา่ นโปรแกรม Web Browser ได้ท้งั ที่
หน้าเครื่ องลินุกซ์ซิสห รื อที่เครื่ องอื่นใดที่ต่อระบบ แลน (LAN) เข้ากับเครื่ องลินุกซ์ซิส นอกจากนี้
เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว การใช้งานจริ งเพียงแต่ต่อสายไฟฟ้ า และสายเครื อข่ายเข้ากับเครื่ องแม่ข่าย
และกดปุ่ ม (Power on) เพือ่ เปิ ดเครื่ อง เมื่อจะใช้งาน และเมื่อจะปิ ดเครื่ อง ก็เพียงแต่กดปุ่ ม (Power
on) อีกครั้ง เพือ่ ปิ ดเครื่ อง
2.3 การจัดการระบบได้ง่าย (Easy to configure) ลินุกซ์ซิส มาพร้อมกับระบบกา รปรับ
แต่งเครื่ องที่สามารถทา ได้ง่ายผ่าน Web Browser จากเครื่ องใด ๆ ในเครื อข่ายหรื อจาก Internet
รวมทั้งเครื่ องลินุกซ์ซิส (โดยอยูห่ น้าเครื่ อง Server หรื อไม่ก็ได้ ) นอกจากนี้ลินุกซ์ซิสยั งมีเครื่ องมือ
เพิม่ เติมให้สา หรับจัดการเครื่ องแม่ข่าย รวมถึงการ Backup & Restore เมื่อทางานที่หน้าเครื่ อง
(Local login) หรื อ Connect เข้ามาผ่านระบบรักษาความปลอดภัย (Security Shell)
2.4 Mail Server : ลินุกซ์ซิสมาพร้อมกับ Mail Server ซึ่งสามารถเลือกโหมดการทางานได้
2 โหมด คือ
2.4.1 เป็ น Mail Server ที่รองรับการทางานภายในองค์กร (Intranet) เพียงอย่างเดียว
การติดตังระบบเครื
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2.4.2 เป็ น Internet Mail Server ซึ่งทาหน้าที่เป็ น Internet Mail Server อย่างแท้จริ ง
ด้วยการปรับแต่งง่าย ๆ ผ่าน WebAdmin Tool ระบบ Mail Server ของลินุกซ์ซิสนี้มาพร้อม
กับระบบป้ องกันการ Spam และ ไวรัสอยูใ่ นตัว นอกจากนี้ ลินุกซ์ซิสยังรองรับระบบ Fetch mail
และ Visual Host อีกด้วย (ลินุกซ์ซิสไม่มี WebAdmin Tool สาหรับจัดการ แต่ระบบรองรับ สามารถ
ปรับแต่งให้ทางานได้)
2.5 Internet Sharing DHCP and Proxy Server ลินุกซ์ซิส สามารถทา งานได้ดีกบั เครื่ อง
แม่ข่าย ที่มี การ์ดแลน มากกว่า 1 ใบ สามารถตั้งให้ การ์ดแลน ใบแรกติดต่อกับ อินเทอร์เน็ต และ
การ์ดแลนอีกใบต่อกับระบบ เครื อข่ายภายในเพือ่ ให้ลินุกซ์ซิส ทาหน้าที่แจก IP Address (DHCP
Server), Share Internet, ทาหน้าที่ Proxy Server และ DNS Cache Server เพือ่ ให้การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต รวดเร็วยิง่ ขึ้น ทาหน้าที่ Firewall เพือ่ รักษาความปลอดภัยโดยห้ามโปรแกรมต่าง ๆ
ที่ติดต่อกับ อินเทอร์เน็ต ผ่านพอร์ต ที่แปลกปลอมใด ๆ รวมถึง ห้ามเครื่ องลูกข่ายเปิ ดเว็บไซต์
ต้องห้ามซึ่งกาหนดเพิม่ ได้ (Squid Guard) สาหรับเครื่ องแม่ข่าย ภายในที่มี LAN Card เพียงใบเดียว
สามารถปรับแต่งให้ลินุกซ์ซิสแจก IP Address (DHCP Server) และเป็ น Proxy Server ได้อย่าง
ง่ายดาย (เครื่ องแม่ข่าย ที่มีการ์ดแลนใบเดียว ไม่สามารถใช้เป็ น Firewall ของสานักงานพร้อมๆ กับ
การแชร์อินเทอร์เน็ตได้)
2.6 Web Server ลินุกซ์ซิส มีระบบ Web Server ให้สามารถทาเว็บไซต์ขององค์กร ได้อย่าง
ง่ายดาย นอกจากนี้ ยังสามารถเพิม่ Webpage ส่วนตัวสาหรับผูใ้ ช้แต่ละคนของระบบ ได้ดว้ ย ผูใ้ ช้
แต่ละคนสามารถสร้าง Webpage และนา ขึ้นมาไว้ที่เครื่ องแม่ข่ายได้หลายวิธี เช่น ผ่านระบบ
Network Place ของ Windows หรื อ ผ่าน ssh ของ Unix/Linux เป็ นต้น
2.7 File sharing Server ลินุกซ์ซิสมาพร้อมกับ Samba Server ทา ให้สามารถนา File จาก
เครื่ อง Client ที่เป็ น วินโดวส์ (Windows) มาแลกเปลี่ยนกับลินุกซ์ซิสได้ง่าย และผูใ้ ช้แต่ละ คน
สามารถนา File เอกสารมาเก็บ (หรื อ backup) และแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย Admin สามารถจัดการ
Folder ต่าง ๆ ที่ Share ที่เครื่ องลินุกซ์ซิสได้โดยง่ายโดยผ่าน WebAdmin Tool นอกจากนี้ ลินุกซ์ซิส
ยังสามารถแลก เปลี่ยน File กับ Operating System (OS) อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Windows ได้หลากหลาย
ช่องทาง
2.8 LDAP Authentication : ด้วยระบบ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
ทาให้การจัดการ User ในระบบเป็ นไปโดยง่ายดาย ปลอดภัย และรวมศูนย์ กล่าวคือ Admin
สามารถจัดการบัญชีผใู ้ ช้ได้ที่จุดเดียว ซึ่งจะมีผลต่อการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้ในทุกจุดของลินุกซ์ซิส
2.9 Update : ลินุกซ์ซิสมีระบบ apt-get และ Synaptic ซึ่งเป็ นระบบ Upgrade software
โดยอัตโนมัติ สามารถสัง่ ให้เครื่ องตรวจสอบ Package ใหม่ๆ และUpgrade เครื่ องได้โดยง่ายดาย
การติดตังระบบเครื
้
อข่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนโครงการโรงเรี ยนในฝั น (โรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน)
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2.10 Backup and Restore : ลินุกซ์ซิสมาพร้อมโปรแกรม Backup & Restore ซึ่งสามารถ
สัง่ ให้ระบบทาการ Backup ข้อมูลสาคัญต่างๆ ลง CD/DVD หรื อลงในฮาร์ดดิสก์ ของเครื่ องแม่ข่ าย
ซึ่งสามารถนา ข้อมูลมา Restore ได้ภายหลัง ทาให้สามารถย้ายเครื่ องแม่ข่าย หรื อ Upgrade เครื่ อง
ได้โดยง่าย
ด้วยคุณสมบัติที่มีมาพร้อมโดยผูด้ ูแลระบบในองค์กรไม่ตอ้ งติดตั้งใหม่เองทั้งหมด ซึ่งเป็ น
เรื่ องยากสาหรับผูด้ ูแลระบบที่มีพ้นื ฐานด้านเครื อข่ายไม่มาดพอ ทาให้โปรแกรมลินุก ซ์ซิสได้รับ
ความนิยมในโรงเรี ยนและองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง

การติดตังระบบเครื
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ใบงานที่ 2
คุณสมบัติโปรแกรมลินุกซ์ ซิส
จุดประสงค์
เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลินุกซ์ซิส
เวลาในการทาใบงาน 15 นาที
คะแนน 9 คะแนน
คาชี้แจงการทากิจกรรม
ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมอธิบายความสามารถของลินุกซ์ซิสมาอย่างน้อย 5 ข้อ
.............................................................................................................................................................
............................................................. ................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................. ................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................. ................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................. ................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................
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เกณฑ์ การวัดผลประเมินผล
แบบประเมินใบงานที่ 2
เรื่อง คุณสมบัติโปรแกรมลินุกซ์ ซิส
ชื่อ......................................................................โรงเรี ยน.................................................................
อาเภอ.........................................................................สพท..............................................................
ผูป้ ระเมิน  วิทยากร
คาชี้แจง

 เพือ่ น

 ตนเอง

1. แบบประเมินฉบับนี้ใช้สาหรับประเมินการปฏิบตั ิงานและผลงานของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมเป็ นรายบุคคล
2. ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คะแนน 3 หมายถึง ตอบถูก 5 ข้อขึ้นไป
คะแนน 2 หมายถึง ตอบถูก 3 ข้อขึ้นไป
คะแนน 1 หมายถึง ตอบถูกน้อยกว่า 3 ข้อ

ที่

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

1

บอกความสามารถของลินุกซ์ซิสได้

..........

2

อธิบายรายละเอียดความสามารถของลินุกซ์ซิส

..........

3

อธิบายเปรี ยบเทียบความสามารถของลินุกซ์ซิสกับโปรแกรมวินโดวส์

..........

รวม

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
คะแนน 6 - 9

หมายถึง ดี

คะแนน 4 - 5

หมายถึง ผ่านการประเมิน

คะแนน 0 - 3

หมายถึง ปรับปรุ ง

การติดตังระบบเครื
้
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แบบทดสอบท้ ายหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับระบบเครือข่ าย
คาชี้แจง แบบทดสอบมีท้งั หมด 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลาทาแบบทดสอบ 10 นาที
ให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์ที่ 1 เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย
(Network)
1. ข้อใดกล่าวถึง ระบบเครื อข่ายหรื อเน็ตเวิร์ก (Network) ได้ถูกต้องที่สุด ?
ก. ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่ อง ขึ้นไป เชื่อมต่อกันอยู่ อาจหมายถึง จุดหรื อโหนด
(Node) ที่มีการเชื่อมต่อกัน ด้วยเส้นทางการสื่อสาร
ข. เครื่ องคอมพิวเตอร์หลายเครื่ องที่ติดตั้ง และใช้งานอยูใ่ นบริ เวณไม่กว้างนัก โดยอาจจะ
อยูภ่ ายในอาคารเดียวกันหรื ออาคารที่อยูใ่ กล้เคียงกัน
ค. เครื่ องคอมพิวเตอร์หลายเครื่ องที่ติดตั้งและเชื่อมโยงแบบระยะไกล โดยจะเป็ นการ
ติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศข้ามทวีปหรื อ ทัว่ โลก
ง. ถูกทุกข้อ
2. “ระบบเครื อข่ายที่ตอ้ งใช้โครงข่ายขององค์การโทรศัพท์ หรื อการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพราะ
เป็ นการติดต่อกันภายในเมือง หรื อติดต่อระหว่างจังหวัด เช่น การเชื่อมต่อเครื อข่ายระหว่าง
หน่วยงานที่มีสาขาย่อยต่างจังหวัดเข้าด้วยกัน” หมายถึงระบบเครื อข่ายประเภทใด ?
ก. ระบบเครื อข่ายสากล (World Wide Web: WWW)
ข. ระบบเครื อข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN)
ค. ระบบเครื อข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network: WAN)
ง. ระบบเครื อข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN)
3. ข้อใดกล่าวถึง หมายเลขไอพี หรื อ ไอพีแอดเดรส (IP Address) ได้ดีที่สุด ?
ก. หมายเลขที่ใช้แทนเม้าส์
ข. หมายเลขที่ใช้แทนแป้ นพิมพ์
ค. หมายเลขที่ใช้แทนจอมอนิเตอร์
ง. หมายเลขที่ใช้แทนเครื่ องคอมพิวเตอร์
การติดตังระบบเครื
้
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4. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ใช่ ไอพีแอดเดรสส่วนตัว (Private IP) ?
ก. 10.0.0.0
ข. 172.16.0.0
ค. 192.168.0.0
ง. 202.143.141.133
5. ไอพีแอดเดรสส่วนตัว สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด ?
ก. ไม่ได้ เพราะไอพีแอดเดรสส่วนตัว ใช้เฉพาะองค์กรเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เพราะไอพีแอดเดรสส่วนตัว ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รู้จกั
ค. ได้ เพราะไอพีแอดเดรสส่วนตัวสามารถเชื่อมต่อได้ทวั่ โลก
ง. ได้ เพราะไอพีแอดเดรสส่วนตัวสามารถแปลงไอพีให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
จุดประสงค์ที่ 2 เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมลินุกซ์ซิส
6. ข้อใดคือผูพ้ ฒั นาโปรแกรมลินุกซ์ซิส ?
ก. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ง. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
7. ข้อใด ไม่ ใช่ ความสามารถของลินุกซ์ซิส ?
ก. ติดตั้งง่าย (Easy to install)
ข. ป้ องกันเว็บไซต์ที่ไม่พงึ ประสงค์ได้
ค. มีระบบสารองข้อมูลลงแผ่น CD/DVD
ง. เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับระบบวินโดวส์
8. ข้อใดเป็ นวัตถุประสงค์หลักการในการพัฒนาโปรแกรมลินุกซ์ซิสครั้งแรก?
ก. เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องแม่ข่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กบั โรงเรี ยนในโครงการ
SchoolNet@1509
ข. เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องแม่ข่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กบั โรงเรี ยนในโครงการ
หนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝัน
การติดตังระบบเครื
้
อข่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนโครงการโรงเรี ยนในฝั น (โรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน)
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ค. เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องแม่ข่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กบั โรงเรี ยนในโครงการ
โรงเรี ยน ICT
ง. เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องแม่ข่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กบั องค์กรธุรกิจขนาดย่อม
หรื อ(SME)
9. การปรับปรุ งระบบลินุกซ์ซิสผ่านอินเทอร์เน็ต (Update) ผูพ้ ฒั นาใช้ระบบใดในการปรับปรุ ง ?
ก. apt-get
ข. Synaptic
ค. update
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูก
10. หากต้องการใช้คุณสมบัติของระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ซิสอย่างเต็มความสามารถ จะต้องใช้
การ์ดแลนจานวนกี่ใบ ?
ก. 1 ใบ
ข. 2 ใบ
ค. 2 ใบ
ง. 4 ใบ

การติดตังระบบเครื
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