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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความหมายและทีม่ าของอินเทอร์ เน็ต 2 ชั่วโมง
วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ...............
1. สาระสํ าคัญ
อินเทอร์เน็ต
(Internet) เป็ นกลุ่มของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ทวั่ โลกที่เชื่อมต่อกันและ
อนุญาตให้มีการเข้าถึงสารสนเทศและการบริ การ ในรู ปแบบของสาธารณะ โดยเริ่ มมีการเชื่อมต่อ
และใช้อินเทอร์เน็ตกันระหว่างสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริ กา
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ตได้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ตได้
4. สาระการเรียนรู้
ความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ต
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ครู ซกั ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต และนํามาใช้ทาํ อะไร
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Internet Explore เชื่อมต่อ URL: www.kruwisutthipong.com
2. นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 จํานวน 15 ข้อ
3. ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในบทเรี ยนออนไลน์
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(ชั่วโมงที่ 2)
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
1. ครู สุ่ มนักเรี ยนทีละคน นําเสนอผลสรุ ปการอภิปราย
2. นักเรี ยนแต่ละคนสรุ ปเนื้อหา เรื่ อง ความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ตเป็ นแผนผัง
ความคิดลงในสมุดบันทึก
ขั้นที่ 4 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนทบทวนความรู ้ และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสื อในห้องสมุดหรื อ
เว็บไซต์ต่างๆ
2. นักเรี ยนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ต แล้วเขียนสรุ ป
ลงในใบงานที่ 1
ขั้นที่ 5 การนําไปใช้
นักเรี ยนค้นคว้าความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วนําความรู ้
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยใช้อินเทอร์เน็ต ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนและการทํางานวิชาต่าง ๆ
6. สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1.
บทเรี ยนออนไลน์ www.kruwisutthipong.com
2.
ใบงานที่ 1 เรื่ อง ความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ต
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตความตั้งใจทํางาน
1. สังเกตพฤติกรรมขณะ
1. สังเกตจากการอภิปราย
ปฏิบตั ิกิจกรรมใบงาน
2. ตรวจจากแผนผังความคิด และเต็มใจค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต
2. สังเกตการมีทกั ษะในการ
3. ตรวจผลงานจากการทํา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู ้
กิจกรรมใบงาน
และนําเสนอข้อมูล
4. ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรี ยน (Pre-test)
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ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและทีม่ าของอินเทอร์ เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 เรื่อง ความหมายและทีม่ าของอินเทอร์ เน็ต

เวลา 20 นาที

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1.
อธิบายความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ตได้
การปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 ค้นหาความหมายของอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ แล้วเขียนสรุ ปลงในช่องว่าง
อินเทอร์เน็ต หมายถึง

เว็บไซต์ที่เป็ นแหล่งข้อมูลได้แก่

กิจกรรมที่ 2 เขียนสรุ ปที่มาของอินเทอร์เน็ตเป็ นแผนภาพ

เว็บไซต์ที่เป็ นแหล่งข้อมูล ได้แก่

แหล่งความรู ้อื่น ๆ ได้แก่

ลงชื่อ

ผูป้ ฏิบตั ิ
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแทนชื่อทีอ่ ยู่ของอินเทอร์ เน็ต 2 ชั่วโมง
วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ...............
1. สาระสํ าคัญ
การแทนชื่อที่อยูข่ องอินเทอร์เน็ต เป็ นการกําหนดชื่อเพื่อใช้แทนหมายเลขไอพี
(IP
Address) เรี ยกว่า ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System หรื อ DNS) ซึ่งช่วยให้จดจําได้ง่ายขึ้น
ประกอบด้วย ชื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชื่อเครื อข่ายท้องถิ่น ชื่อโดเมนย่อย และชื่อโดเมน
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายและยกตัวอย่างการแทนชื่อที่อยูข่ องอินเทอร์เน็ตได้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายและยกตัวอย่างการแทนชื่อที่อยูข่ องอินเทอร์เน็ตได้
4. สาระการเรียนรู้
การแทนชื่อที่อยูข่ องอินเทอร์เน็ต
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีอะไรเป็ นสิ่ ง
สําคัญ ให้นกั เรี ยนร่ วมนําเสนอจนกระทัง่ ได้ขอ้ มูลที่เป็ นระบบชื่อโดเมน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Internet Explore เชื่อมต่อ URL: www.kruwisutthipong.com
2. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในบทเรี ยนออนไลน์
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ระดมสมองช่วยกันสรุ ปเกี่ยวกับหมายเลขไอพี (IP Address)
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เ
4. ผูส้ อนนําเสนอหมายเลข ไอพี 210.1. 50. 24 บนกระดาน เปรี ยบเทียบกับการใช้ระบบ
ชื่อโดเมน (Cpe.siamu.ac. th หรื อ Chaiyo.com) และไอพี 61.19.249.89 (www.kruwisutthipong.com)
แทนจะช่วยให้จาํ ได้ง่ายขึ้นหรื อไม่อย่างไร
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5. นักเรี ยนศึกษาประเภทของระบบชื่อโดเมน หมายเลขไอพี และระบบชื่อโดเมนใน
บทเรี ยนออนไลน์ ช่วยกันเปรี ยบเทียบความแตกต่าง แล้วร่ วมอภิปรายสรุ ป
6. ครู สุ่ มนักเรี ยนนําเสนอข้อสรุ ปผลการอภิปราย
(ชั่วโมงที่ 2)
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งที่เรี ยน เป็ นป้ ายนิเทศพร้อมยกตัวอย่างระบบชื่อโดเมน
ของประเทศไทย
ขั้นที่ 4 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนค้นคว้าข้อมูล โดยใช้เว็บไซต์สาํ หรับค้นหาข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลใน
ฮาร์ดดิสก์
2. นักเรี ยน เลือกระบบชื่อโดเมนมา 1 ตัวอย่าง แล้วเข้าเว็บไซต์คน้ หาและรวบรวมข้อมูล
บันทึกผลลงในใบงานที่ 2
ขั้นที่ 5 การนําไปใช้
นักเรี ยนนําความรู ้ไปใช้ในการสื บค้นข้อมูล รายละเอียด ชื่อเว็บไซต์จากระบบชื่อโดเมน
ต่าง ๆ
6. สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. บทเรี ยนออนไลน์
www.kruwisutthipong.com
2. ใบงานที่ 2 เรื่ อง การแทนชื่อที่อยูข่ องอินเทอร์เน็ต
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตจากความตั้งใจ
1. เกตพฤติกรรมขณะ
1. สังเกตจากการนําเสนอ
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู ้ ปฏิบตั ิงาน
ผลสรุ ปการอภิปราย
2. ตรวจแผนผังและป้ ายนิเทศ ต่าง ๆ
กิจกรรมใบงานและ
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ใบงานที่ 2 เรื่อง การแทนชื่อทีอ่ ยู่ของอินเทอร์ เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแทนชื่อทีอ่ ยู่ของอินเทอร์ เน็ต เวลา 20 นาที
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายและยกตัวอย่างการแทนชื่อที่อยูข่ องอินเทอร์เน็ตได้
การปฏิบัติงาน
คําชี้แจง นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เลือกระบบชื่อโดเมนมา 1 ตัวอย่าง แล้วเปิ ดเว็บไซต์
รวบรวมและสรุ ปข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ลงในช่องว่าง
1. สรุ ปข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์

2.
3.

ระบบชื่อโดเมนที่กลุ่มเลือกจัดเป็ นประเภทใด
เขียน ส่ วนประกอบของระบบชื่อโดเมน ที่กลุ่มของนักเรี ยนเลือกให้ถูกต้อง

4. ยกตัวอย่างการแทนชื่อที่อยูข่ องอินเทอร์เน็ตที่นกั เรี ยนสนใจมา 5 ตัวอย่าง

5. สรุ ปวิธีการค้นหาความรู ้ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มมาพอเข้าใจ

ลงชื่อ

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การเชื่อมต่ อระบบอินเทอร์ เน็ต 2 ชั่วโมง
วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ...............
1. สาระสํ าคัญ
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต มีหลายวิธีโดยมี 2 วิธีการหลัก คือ การเชื่อมต่อโดยตรง
(Direct Internet Access) และการเชื่อมต่อโดยผ่านโทรศัพท์และโมเด็ม ซึ่งผูใ้ ช้สามารถใช้บริ การได้
จากผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต Internet Service Provider (ISP)
2. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1. บอกวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
4. สาระการเรียนรู้
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง การเชื่อมต่อผ่าน
โทรศัพท์และโมเด็ม
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ครู ให้นกั เรี ยนอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต เล่าประสบการณ์
ในการใช้งาน
ขั้ นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Internet Explore เชื่อมต่อ URL: www.kruwisutthipong.com
2. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในบทเรี ยนออนไลน์
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา แล้วสรุ ปผลการอภิปราย เปรี ยบเทียบ
ทํา 2 วิธี เป็ นตาราง พร้อมภาพวิธีการเชื่อมต่อ
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(ชั่วโมงที่ 2)
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
1. ครู สุ่ มนักเรี ยน นําเสนอตารางผลงานและภาพประกอบ พร้อมอธิบาย
2. นักเรี ยนนําผลงานไปจัดบนป้ ายนิเทศ พร้อมรายชื่อแหล่งความรู ้ที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า
ขั้นที่ 4 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.
นักเรี ยนทํากิจกรรมในใบงานที่ 3
ขั้นที่ 5 การนําไปใช้
นักเรี ยนนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โรงเรี ยนและที่บา้ น
6. สื่ อ / แหล่ งเรียนรู้
1.
บทเรี ยนออนไลน์ www.kruwisutthipong.com
2.
ตัวอย่างเว็บไซต์สาํ หรับค้นคว้าเพิ่มเติม
3.
ใบงานที่ 3 เรื่ อง การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตพฤติกรรมขณะ
1. สังเกตจากการอธิบาย
1. สังเกตความตั้งใจทํางาน
2. ตรวจจากตารางเปรี ยบเทียบ และเต็มใจค้นคว้าข้อมูลจาก ปฏิบตั ิกิจกรรมใบงาน
3. ตรวจผลงานจากการทํา
แหล่งความรู ้นอกห้องเรี ยน
กิจกรรมใบงานและ
แบบฝึ กหัด

175
ใบงานที่ 3 เรื่อง การเชื่อมต่ อระบบอินเทอร์ เน็ต
หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 10 เรื่อง การเชื่อมต่ อระบบอินเทอร์ เน็ต เวลา 20 นาที
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกวิธีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้
การปฏิบัติงาน
คําชี้แจง นักเรี ยนค้นหาข้อมูลโดยการเปิ ดเว็บไซต์และสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้หรื อเจ้าของร้านที่ ให้บริ การ
อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง และวิธีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์หรื อโมเด็ม แล้วสรุ ปเป็ นแผนภาพ
1.
แผนภาพวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง

2. แผนภาพวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์หรื อโมเด็ม

3. เว็บไซต์ที่นกั เรี ยนใช้คน้ หาข้อมูล ได้แก่
ลงชื่อ

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง บริการต่ าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต 2 ชั่วโมง
วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ...............
1. สาระสํ าคัญ
บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต มีหลายประเภท เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ซึ่งบริ การที่สาํ คัญ ได้แก่ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาออนไลน์ เทลเน็ตและ
การขนถ่ายไฟล์
2. ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
1. อธิบายลักษณะการบริ การของบริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะการบริ การของบริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้
4. สาระการเรียนรู้
บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาออนไลน์
เทลเน็ตและการขนถ่ายไฟล์
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
1. ครู ถามนักเรี ยนว่ามีใครเคยใช้บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตหรื อไม่ ใช้ทาํ อะไร
2. ครู ยกตัวอย่าง ชิ้นงาน ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นว่าควรใช้บริ การอะไรจาก
อินเทอร์เน็ตบ้าง
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Internet Explore เชื่อมต่อ URL: www.kruwisutthipong.com
2. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในบทเรี ยนออนไลน์
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3. นักเรี ยน ในบทเรี ยนออนไลน์ แล้วสรุ ปเนื้อหาเป็ นแผนที่ความคิดและยกตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน
(ชั่วโมงที่ 2)
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
1. ครู สุ่ มนักเรี ยนนําเสนอแผนที่ความคิด พร้อมอธิบายประกอบ
2. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปสิ่ งที่เรี ยน
3. นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง อินเทอร์เน็ต จํานวน 10 ข้อ
ขั้นที่ 4 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนเลือกใช้บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกผลตามหัวข้อในใบงานที่ 4
ขั้นที่ 5 การนําไปใช้
นักเรี ยนเลือกใช้บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยเลือกลักษณะบริ การที่เหมาะสมกับ
การทํางานของตนเอง
6. สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1.
บทเรี ยนออนไลน์ www.kruwisutthipong.com
2.
ใบงานที่ 4 เรื่ อง บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตความสนใจค้นคว้า 1. สังเกตพฤติกรรมการให้
1. สังเกตจากการอธิบาย
ข้อมูลจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ความร่ วมมือในการทํา
2. ตรวจแผนที่ความคิด
กิจกรรม
3. ตรวจผลงานจากการทําใบ
งาน
4. ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน
(Post-test)
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ใบงานที่
4 เรื่อง บริการต่ าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11 เรื่อง บริการต่ าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต

เวลา 20 นาที

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายลักษณะของการบริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้
การปฏิบัติงาน
คําชี้แจง จับคู่กบั เพื่อนเลือกใช้บริ การบนอินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกผลการปฏิบตั ิตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. เปิ ดเว็บไซต์ที่ให้บริ การที่อยูอ่ ีเมล์ฟรี แล้วสมัครเพื่อขอใช้บริ การอีเมล์ของตนเอง
ชื่อที่อยูอ่ ีเมล์
ชื่อที่สมัคร
สรุ ปขั้นตอนการทํางาน

2. สนทนาออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft MSN Messenger, ICQ หรื อโปรแกรมอื่น ๆ
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่นกั เรี ยนใช้คือ
เพื่อนที่นกั เรี ยนสนทนาด้วยคือ
สรุ ปขั้นตอนการทํางาน

3. ค้นข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเทลเน็ต จากเว็บไซต์สาํ หรับค้นข้อมูล แล้วปฏิบตั ิการขนถ่ายไฟล์
เก็บไว้ใน My Documents ของเครื่ องคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ที่นกั เรี ยนใช้สาํ หรับค้นหาข้อมูล คือ
เว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลโปรแกรมเทลเน็ต ได้แก่

สรุ ปขั้นตอนการขนถ่ายไฟล์เก็บใน My Documents ของเครื่ องคอมพิวเตอร์

นักเรี ยนตั้งชื่อไฟล์ขอ้ มูลว่าอย่างไร
ลงชื่อ

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
คําชี้แจง เขียนเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ประเทศใดเริ่มใช้ อนิ เทอร์ เน็ตเป็ นประเทศแรก
ก. ญี่ ปุ่ น
ข. ฝรั่งเศส
ค. ออสเตรเลีย
ง. สหรัฐอเมริ กา
2. โครงการแรกของการเริ่มต้ นอินเทอร์ เน็ตคือข้ อใด
ก. ยูยเู น็ต
ข. เทลเน็ต
ค. อาร์พาเน็ต
ง. แอลฟาเน็ต
3. เครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตทีใ่ ช้ ในปัจจุบันดัดแปลงมาจากเครือข่ ายใด
ก.
USFnet
ข.
UUnet
ค.
APRAnet
ง.
THAInet
4. ข้ อใดเป็ นการแทนชื่อทีอ่ ยู่ของอินเทอร์ เน็ต แทนหมายเลขไอที
ก. ใช้ชื่อ โมเด็ม
ข. ใช้ชื่อ โดเมน
ค. ใช้ช่ือ ไอเอสพี
ง. ใช้ชื่อหน่วยงาน
5. ข้ อใดกล่ าวถึงหมายเลขไอทีได้ ถูกต้ อง
ก. มีขนาด 128 บิต
ข. ใช้ตวั เลข 4 ชุด ขนาด 8 บิต
ค. ใช้เลขฐานสิ บเขียนเรี ยงกัน โดยมีจุดคัน่
ง. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค
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6. ข้ อใดเป็ นตัวอย่ างโดเมนย่ อยของประเทศไทย
ก.
http://www.moe.go.th
ข.
http://www.siamu.ac.th
ค.
http://www.thaisarn.net.th
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้ อใดเป็ นโดเมนระดับบนสุ ด
ก.
http://www.mict.go.th
ข.
http://www.funschool.com
ค.
http://www.school.net.th
ง.
http://www.amazon.co.th
8. การเชื่อมต่ อระบบอินเทอร์ เน็ตโดยตรงทําอย่ างไร
ก. เชื่อมต่อผ่านโมเด็ม
ข. เชื่อมต่อผ่านเกตเวย์
ค. เชื่อมต่อโดยใช้เราเตอร์
ง. เชื่อมต่อโดยใช้แบ็กโบน
9. โมเด็มทีใ่ ช้ ในการเชื่อมระบบอินเทอร์ เน็ตผ่ านโทรศัพท์ ทาํ หน้ าทีอ่ ะไร
ก. เชื่อมต่อสัญญาณ
ข. เครื่ องรับโทรศัพท์
ค. เป็ นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ง. เป็ นสายไฟเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
10. องค์ การทีใ่ ห้ บริการอินเทอร์ เน็ต มีช่ือว่ าอะไร
ก.
ISP
ข.
Backbone
ค.
TCP / IP
ง.
InterNIC

