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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา ELEC3601 ชื่อวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
นายวิชัย จิตต์ประสงค์
นายธวัช จันทร์สุวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 / ชั้นปีที่ 3 / กลุ่ม 101 , 102 ,201
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง ก 5/2 อาคารอนุสรณ์ 10 เกษตร จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 มีนาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. อธิบายหลักการทางวิศวกรรมโทรคมนาคมได้
2. อธิบายเครือข่ายสื่อสารประมวลแถบกว้างได้
3. บอกชนิดเครือข่ายสื่อสารประมวลแถบกว้างได้
4. อธิบายหลักการระบบส่งผ่านได้
5. อธิบายหลักการส่งผ่านไมโครเวฟได้
6. อธิบายหลักการส่งผ่านดาวเทียมได้
7. อธิบายหลักการส่งผ่านเส้นใยแสงได้
8. อธิบายหลักการเข้าถึงหลายทางได้
9. อธิบายหลักการสวิตช์สัญญาณได้
10. อธิบายระบบเครือข่ายได้
11. อธิบายการจัดเส้นทางในระบบการส่งสัญญาณได้
12. อธิบายทฤษฎีการเข้าคิวได้
13. อธิบายทฤษฎีแบบการเฟ้นสุ่มได้
14. อธิบายหลักการวิศวกรรมทราฟฟิกได้
15. เพื่อให้มีการศึกษาและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อให้มีความทันสมัยต่อการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม เครือข่ายสื่อสารประมวลแถบกว้าง ระบบส่งผ่าน การส่งผ่าน
ไมโครเวฟ การส่งผ่านดาวเทียมและการส่งผ่านเส้นใยแสง การเข้าถึงหลายทาง การสวิตซ์และระบบ
เครือข่าย การจัดเส้นทาง ทฤษฎีการเข้าคิวและแบบการเฟ้นสุ่ม วิศวกรรมทราฟฟิก
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง ต่อภาค
สอนเสริมตามความ ปฏิบัติ 30 ชั่วโมง ต่อ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เฉพาะราย
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวปไซด์สาขาวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพ
ในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ใน
การเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
สามารถทางานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร
และสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
ใช้ webboard การขายของ
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมี
วัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจาก
มิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้อง
- บทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต
ที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทา
รายงาน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงาน
ที่มอบหมาย
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2. ความรู้
ความรู้
มีความรู้ในหลักการ ความสาคัญ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบสารสนเทศ ประเภทข้อมูล
แหล่งที่มาของสารสนเทศ ประโยชน์
ของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความ
เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศใน
การใช้ชีวิตประจาวัน และธุรกิจ
องค์ประกอบระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการระบบฐานความรู้ หลักการ
และขั้นตอนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ จรรยาบรรณ
จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบ
ของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อบุคคลและสังคม การป้องกัน
อันตราย หรือภัยจากการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง
มีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์

วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางาน
กลุ่ม การนาเสนอรายงาน การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุป
และนาเสนอ การศึกษาโดยใช้
ปัญหา และโครงงาน
Problem base learning และ
Student Center เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้น
การวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นักศึกษาทา
โครงงานพิเศษ และนาเสนอผล
การศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
ปัจจุบัน
- การสะท้อนแนวคิดจากการ
ประพฤติ

วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดย
เน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสร้าง
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน วิเคราะห์กรณีศึกษา
- พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามใน - มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
การทางานเป็นทีม
รายบุคคล เช่น การค้นคว้า
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี ความก้าวล้าของเทคโนโลยี การ
ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย นาตัวอย่างการ
ให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน

วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วย
แบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรม
การทางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า - การจัดทารายงาน และนาเสนอ
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการ ด้วยตนเอง จาก website สื่อ ด้วยสื่อเทคโนโลยี
พูด การฟัง การแปล การเขียน โดย การสอน e-learning และทา
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
การทารายงาน และนาเสนอในชั้น รายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข และวิธีการอภิปราย
เรียน
หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มา
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
จากกรณีศึกษา
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูล เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทาง
อีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น Weblock
การสื่อสารการทางานในกลุ่มผ่าน
ห้องสนทนา ChatRoom
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดย
ใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สือ่ การสอน
1. บรรยาย
2. ถาม – ตอบ

นายวิชัย
จิตต์ประสงค์

3

1. บรรยาย
2. ถาม – ตอบ

นายวิชัย
จิตต์ประสงค์

3

1. ทดสอบย่อย
2. บรรยาย
3. ถาม - ตอบ

นายวิชัย
จิตต์ประสงค์

4

- ทดสอบย่อยบทที่ 1-2
- เฉลย
- หน่วยที่ 3 เครือข่ายสื่อสารประมวล
แถบกว้างได้
- หน่วยที่ 3 ระบบส่งผ่าน

3

5

- หน่วยที่ 4 การส่งผ่านไมโครเวฟ

3

6

- หน่วยที่ 5 การส่งผ่านดาวเทียม

3

7

- หน่วยที่ 6 และการส่งผ่านเส้นใย
แสง
สอบกลางภาค

3

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

9

หน่วยที่ 7 การเข้าถึงหลายทาง การ
สวิตซ์และระบบเครือข่าย

3

1. บรรยาย
2. ถาม – ตอบ

นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์

10

หน่วยที่ 8 การจัดเส้นทาง

3

11

- ทดสอบย่อย

3

1. บรรยาย
2. ถาม – ตอบ
1. ทดสอบย่อย
2. บรรยาย
3. ถาม - ตอบ

1

2
3

8

หัวข้อ / รายละเอียด

- แนะนาเนื้อหาวิชา หลักเกณฑ์การ
วัดและ ประเมินผล
- หน่วยที่ 1เรื่อง หลักการทาง
วิศวกรรมโทรคมนาคม
- หน่วยที่ 2 อธิบายเครือข่ายสื่อสาร
ประมวลแถบกว้างได้

จานวน
ชั่วโมง
3

บรรยาย
ถาม - ตอบ
บรรยาย
ถาม - ตอบ
บรรยาย
ถาม - ตอบ
บรรยาย
ถาม - ตอบ

2

ผู้สอน

นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
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1. แผนการสอน (ต่อ)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ / รายละเอียด

12

จานวน
ชั่วโมง
3

13

หน่วยที่ 9 ทฤษฎีการเข้าคิวและแบบ
การเฟ้นสุ่ม
หน่วยที่ 10 วิศวกรรมทราฟฟิก

14

รายงาน

3

15

รายงาน
ทบทวน

3

16

- สอบปลายภาค

2

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน
1.

1.1,2.1,3.1,4.1,
4.1, 5.1,5.2

2

1.1,3.1,5.2

3

1.1,4.1

- ทดสอบระหว่างภาค
- ทดสอบกลางภาค
- ทดสอบปลายภาค
การทางานร่วมกับกลุ่ม
การส่งงานตามที่
มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่ม

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการสอน
1. บรรยาย
2. ถาม – ตอบ
1. บรรยาย
2. ถาม – ตอบ
1. สัมมนา
2. ถาม – ตอบ
1. สัมมนา
2. บรรยาย
3. ถาม – ตอบ

ผู้สอน
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์
นายวิชัย
จิตต์ประสงค์

สัปดาห์ที่ประเมิน
3,11
8
16
ตลอดภาคการศึกษา

สัดส่วนของ
การประเมินผล
15%
15%
30%
25%

ตลอดภาคการศึกษา

15%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราหลัก
1.1 วิชัย จิตต์ประสงค์ ; เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีโทรคมนาคม; คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. หนังสืออ่านประกอบ/เอกสารอ้างอิง(References)
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ไพบูลย์ ; วิศวกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักการสื่อสารการ
แพร่กระจายคลื่น , บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จากัด , 2550
2.2 John Griffiths, “Radio Wave Propragation and Antennas”, Prentice Hall
International Editions, 1998
2.3 Robert E.Collin, “Antennas and Radio Wave Propragation ”, McGRAW-Hill,
1985
2.4 Roger L.Freeman, “Radio System Design for Telecommunications ”, John
Wiley & Sons Inc., 1987
2.5 Paul F. Combes, “Micro-ondes: Circuits passifs, Propagation, Antennes ”,
Dunod, Paris., 1997
3. เวปไซด์/ข้อมูลแนะนา
3.1 http://www.tpub.com/neets/book10/41.htm
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

- 10 -

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

