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�	 Q~php}ghp�U�ifQ~pV}aQ~p�p�ofQ~pvyf �nSy�	 �fp|ws�~Um~SQ~pt�Qu~

�� Aj_SbUegV]jQ_LjUXaei]`STkzBgDUiAcmAdjtU_j^bkGj
�	 dsfvygirv}nqde���fQ~p�p�ofp��RyUf}Qt�Qu~��aoS`|QppnQ~pdsfvygirv}nqde��RyUv~R~s�X~�r|

p~oU~firb�yS`|
�	 bpsVvygirQ~php|�n�fQ~p�p�ofp��RyUf}Qt�Qu~��aoi��vyf�r|S`|QppnQ~php|V�~S`|

���Aj_P{jqUkUAj_SVSbUrahAj_bjDrXUW_iVW_oDW_hekSTkXaBgD_j^bkGj
�	 a�~�f�fQ~pdgdsfirQ~pV}aQ~p�p�ofQ~pvyfRyUp~os�X~��r|p~oU~firQ~pdsfvyg�fQ~php|X�n

vp�hirQ~pa�~�f�fQ~pRyUv~R~s�X~hp|V�~h�Q~pt�Qu~
�	 f�~R�yn�rd���a�V~QQ~php|�n�fQ~pvyf�r|Q~pdsfvyg n~�X��fQ~ps~U�ifQ~pV}aQ~p�p�ofQ~pvyf

�nSy�	 v�~wp}gm~SQ~pt�Qu~b�y�h
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 6151201       วงจรไฟฟา  
   Electric Circuit 
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต (3-0-6)  
      บรรยาย 3 ชั่วโมง และการเรียนรูดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
   หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล  ฉายแสง 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา 4 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของวงจรไฟฟากระแสตรงและไฟฟา

กระแสสลับ 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาวงจรไฟฟาชนิดตางๆ ไดอยางมี

ระบบ 
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2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาลําดับการสอนใหเหมาะสม และเปนไปตามกรอบ TQF 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
อุปกรณในวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมซ วงจรสมมูลยแบบเทวินิน และนอรตัน 

ผลตอบสนองทรานสเซียนดีซี และผลตอบสนองสภาวะคงตัวเอซีเฟสเซอรไดอะแกรม วงจรไฟฟาสามเฟส 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

- 
 

90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 4 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

 
1.2 วิธีการสอน 

1) ใหความสําคัญของการมีวินัย การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอตกลงรวมกันในการเรียน
การสอน 

2) การตรงตอเวลา การสงงานตามกําหนดและการเขาเรียน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน  
  2) การสงงานตรงเวลา 
  3) การปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี
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2.2 วิธีการสอน 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบและเปนข้ันตอนเพื่อใหเกิดความเขาใจตั้งแต

พ้ืนฐาน จนถึงการนําไปประยุกตใช 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให

ผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะตางๆ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติตนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง และ
ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.2 วิธีการสอน 
  1) ฝกการวิเคราะหโจทยปญหา 
  2) มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งแบบกลุมและรายบุคคล 

3.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากคุณภาพผลการศึกษาคนควา หรือผลงาน 

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น 
ที่เหมาะสม 

 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
1) จัดกลุมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่มอบหมายใหศึกษาคนควาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2) ใชเวลาการศึกษาดวยตนเองในหองเรียนดวยการเขาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ

สําหรับนักศึกษา 
4.3 วิธีการประเมินผล 

  1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม รวมถึงการสงงานตรงตามกําหนดเวลาที่ไดรับมอบหมาย 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 

5.2 วิธีการสอน 
1) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดใชทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหโจทยปญหา 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1 
บทท่ี 1 บทนํา 
บทท่ี 2 ปริมาณและอุปกรณไฟฟา 

3 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ วีดิโอ 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

2-3 บทที่ 3 กฎพื้นฐานทางไฟฟา 6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
-กิจกรรมกลุม 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

4-5 บทที่ 4 การวิเคราะหแบบโนดและเมช 6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
-กิจกรรมกลุม 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

6 บทที่ 5 ทฤษฎีการวิเคราะหวงจรไฟฟา 3 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

7-8 บทที่ 6 ตัวเก็บประจุและตัวเหนีย่วนํา 6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
-กิจกรรมกลุม 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

9 บทที่ 7 วงจรอันดับหนึ่ง 3 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

10 บทท่ี 8 วงจรอันดับสอง 3 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

11-12 บทที่ 9 ไฟฟากระแสสลับพ้ืนฐาน 6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

13-14 
บทท่ี 10 การวเิคราะหวงจรไฟฟา
กระแสสลับ 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

15 บทท่ี 11 ไฟฟาสามเฟสเบื้องตน 3 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 1 
ดานที่ 4 ขอ 4 

-การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลยั 
-การสงงานตรงเวลา 

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
10% 

ดานที่ 3 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 1 

พฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุม และ 
คุณภาพผลการศึกษาคนควา 

สัปดาหที่ 15  5% 

ดานที่ 2 ขอ 1 
ดานที่ 3 ขอ 2 
ดานที่ 5 ขอ 5 

การทดสอบกลางภาค 
การทดสอบปลายภาค 
การทดสอบยอย 

สัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

ตลอดภาคการศึกษา 

30% 
30% 
10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 ประพัน ลี้กุล. (2560). วงจรไฟฟา. เอกสารประกอบสอน. พิมพครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี, จันทบุร.ี 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Alexander, C. K (2000). Fundamentals of Electric Circuit. International Edition 2000. . 
New York : McGraw-Hill 

Hayt, W. H. (2012). Engineering circuit analysis. 8th ed. New York : McGraw-Hill. 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 - 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ผลการเรียนของนักศึกษา  

2) การสังเกตการณของผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชา 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาหรือคณะกรรมการบริหารคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการวางแผนการสอนครั้งตอไป 
เพ่ือปรับปรุงคณุภาพกระบวนการเรียนการสอน 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 6152701  สัญญาณและระบบ 

Signals and Systems 
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต  

บรรยาย 3 ชั่วโมง/ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง /เรียนรูดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

เปนรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพัน ลี้กุล  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจคุณสมบัติของสัญญาณและระบบแตละประเภท 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางมีระบบ 

2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
สัญญาณและระบบแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง คุณสมบัติของสัญญาณ คุณสมบัติของระบบ ระบบ

แบบเชิงเสนและไมแปรเปลี่ยนตามเวลา คอนโวลูชันของสัญญาณ อนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริเยร การ
แปลงลาปลาซ การแปลงแซด ทฤษฎีการชักคาตัวอยาง การประยุกตใชงานสัญญาณและระบบ เทคนิคใหม
สําหรับการวิเคราะหสัญญาณและระบบ 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

- 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

1.2 วิธีการสอน 
  1) ใหรูจักการตรงตอเวลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย 
  2) มอบหมายงานใหรับผิดชอบเปนกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

2.2 วิธีการสอน 
 1) บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ ตั้งแตพ้ืนฐานไปจนถึงโจทยที่ซบัซอน 
 2) ทดลองปฏิบัติจริง ทํางานกลุม 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
  2) การซักถามในชั้นเรียน  
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
   2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.2 วิธีการสอน 
 1) นําความรูท่ีไดมาทําการวิเคราะหและแกปญหาโจทย 
 2) ศึกษาคนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายนอกเวลา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอยทฤษฎี สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  2) คุณภาพรายงานการศึกษาคนควา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม 

 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
 1) มอบหมายงานกลุมในชั้นเรียน และรายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) มอบหมายงานกลุมใหมีสวนรวมในชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) รายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) พฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
5.2 วิธีการสอน 

1) การใชเครื่องคํานวณเพ่ือคํานวณโจทยที่ตัวเลขซับซอน 
2) มอบหมายงานใหนําเสนอหนาชั้นเรียน และถามตอบการนําเสนอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) แบบทดสอบความรู 
2) การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
3) ความถูกตองของรายงานการคนควา การเรียบเรียงเน้ือหา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1 - 2 - สัญญาณและระบบเบ้ืองตน 
- สัญญาณแบบตอเนื่อง 
- สัญญาณแบบไมตอเนื่อง 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

3 คุณสมบัติของสญัญาณ คุณสมบตัิ
ของระบบ 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

4 - 5 ระบบแบบเชิงเสนและไม
แปรเปลีย่นตามเวลา 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

6 - 7 การคอนโวลูชัน 6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

8 - 9 - อนุกรมฟูริเยร 
- การแปลงฟูริเยร 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

10 – 11 - การแปลงลาปลาซ  
- การแปลงแซด 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

12 - 13 ทฤษฎีการชักคาตัวอยาง 6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

14 การประยุกตใชงานสัญญาณและ
ระบบ 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

15 เทคนิคการวเิคราะหสัญญาณและ
ระบบ 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบยีบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
- การสงงานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
10% 

ดานที่ 3 ขอ 3 
ดานที่ 4 ขอ 1 
ดานที่ 5 ขอ 3 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การทํางานรวมกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการศึกษาคนควา 

สัปดาหที่ 4  
สัปดาหที่ 15  

5% 
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ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

- ความสามารถในการนําเสนอ 

ดานที่ 2 ขอ 1 
ดานที่ 3 ขอ 3 
ดานที่ 5 ขอ 5 

- การทดสอบกลางภาค 
- การทดสอบปลายภาค 
- การทดสอบยอย 

หลังสัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

ตลอดภาคการศึกษา 

20% 
35% 
10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Oppenheim, A. V. & Willsky, A. S. (1997). Signals and systems, 2nd ed. Prentice-Hall, 
USA. 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 - 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวชิา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวม 
 2) ประเมินจากเอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบ 

3) ประเมินจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในระหวางภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชาและรายงานผลตอคณะ 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 

148



มคอ.3  มรรพ.  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หนา 6 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ดําเนินการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และรายงานผลการทวนสอบในการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินการของสาขาวิชาประจําปการศึกษา 
 2) นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินการสอนและการทวนสอบ มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) สําหรับภาคการศึกษาตอไป 
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                   มคอ.3  มรรพ.                                                                                                                      

รายละเอียดของราย ิชา 

ช่ือ ถาบันอุดม ึก า 
ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ิทยาเขต/คณะ/ภาค ิชา 
คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม  าชา ิชา ิ กรรมไฟฟา 
 

ม ดท่ี 1 ขอมูลท่ั ไป 
1. ร ั และช่ือราย ิชา 

6153702 นามแมเ ล็กไฟฟา 
  Electromagnetic Fields 

2. จําน น น ยกิต 
3 น ยกิต (3-0-6) 
บรรยาย 3 ช่ั โมง  ปฏิบัติการ - ช่ั โมง  และการเรียนรูด ยตั เอง 6 ช่ั โมง 

3. ลัก ูตรและประเภทของราย ิชา 
ลัก ูตร ิ กรรม าตรบัณฑิต าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา  

กลุม ิชาเฉพาะทาง ิ กรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบราย ิชาและอาจารยผู อน 

ผู อน   อาจารยปรมินทร ง เจริญ  
ผูรับผิดชอบราย ิชา คณาจารย าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 

5. ภาคการ ึก า/ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการ ึก าท่ี 2 ช้ันปท่ี 2 

6. ราย ิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 
ไมมี 

7. ราย ิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 
ไมมี 

8. ถานท่ีเรียน   
อง 38601 คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม   ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

9. ันท่ีจัดทํา รือปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาคร้ังลา ุด 
ันท่ีจัดทําราย ิชา 3 พฤ จิกายน 2563 
ันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาครั้งลา ุด  ไมมี 

 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 1 
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                   มคอ.3  มรรพ.                                                                                                                      

ม ดท่ี 2 จุดมุง มายและ ัตถุประ งค 
1. จุดมุง มายของราย ิชา 
 1) นัก ึก าเขาใจการ ิเคราะ ค ามเขม นามไฟฟา และค าม นาแนนฟลักซไฟฟาด ยกฎของ 
คูลอมป กฎของเกา และค าม ัมพันธของไดเ อรเจนซ 

2) นัก ึก าเขาใจค าม ําคัญ ักยทางไฟฟา พลังงาน อิทธิพลของตั นําไดอิเล็กตริกและค ามจุไฟฟา 
 3) นัก ึก าเขาใจการ ิเคราะ นามแมเ ล็ก ถิต แรงท่ีกระทําใน นามแมเ ล็ก ารแมเ ล็กและ

ค ามเ นี่ย นํา นามท่ีเปล่ียนแปลงกับเ ลา โดยการใช มการของแม็กซเ ล มการของป ซซองและลาปลาซ 
2. ัตถุประ งคในการพฒันา/ปรับปรุงราย ิชา 

ไมมี 
 

ม ดท่ี 3 ลัก ณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายราย ิชา  

นามไฟฟา ถิต ตั นําไฟฟาและไดอิเล็กตริก ค ามจุไฟฟา การพาและการนํากระแ  นามแมเ ล็ก

ถิต ั ดุแมเ ล็ก ค ามเ นี่ย นํา นามแมเ ล็กไฟฟาท่ีเปล่ียนแปลงตามเ ลา มการของแมกซเ ลล 
2. จําน นช่ั โมงท่ีใชตอภาคการ ึก า 

 

บรรยาย อนเ ริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาค นาม/การฝกงาน 
การ ึก าด ยตนเอง 

45 ช่ั โมง 
ตามค ามตองการ 

ของนัก ึก า 
ไมมี 90 ช่ั โมง 

 

3. จําน นช่ั โมงตอ ัปดา ท่ีอาจารยใ คําปรึก าและแนะนําทาง ิชาการแกนัก ึก าเปนรายบุคคล 
ัปดา ละ 4 ช่ั โมง โดยผู อนจะจัดเ ลาใ นัก ึก าเขาพบและปรึก าปญ า โดยประกา แจง 

ใ นัก ึก าทราบผาน ื่อโซเช่ียล รือประกา นา องพักอาจารย าขา ิชา ิ กรรมโทรคมนาคมและ

าร นเท  ตึก 38 อง 38603 
 

ม ดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนัก ึก า 

ราย ิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ค ามร ู 3. ทัก ะทางปญญา 

4. ทัก ะค าม ัมพันธ

ระ างบุคคลและ

ค ามรับผิดชอบ 

5. ทัก ะการ ิเคราะ

การ ื่อ ารและ

เทคโนโลยี าร นเท  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6153702
นามแมเ ล็ก

ไฟฟา 
 { z    z    { {  {  { z { { z    { { z 

 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 2 
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                   มคอ.3  มรรพ.                                                                                                                      
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

2) มี ินัย ตรงตอเ ลา รับผิดชอบตอตนเองและ ังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและ ังคม  
 1.2 ิธีการ อน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีกระตุนใ นัก ึก าแ ดงพฤติกรรมค ามเ ีย ละ และ

ซื่อ ัตย ุจริต 
2) งเ ริมการมี ินัย การตรงตอเ ลา การ งงานตามกํา นดเ ลาและมีค ามซื่อ ัตย 

ในการทํากิจกรรม รืองานท่ีมอบ มาย 
3) งเ ริมใ ผูเรียนมี นร มในกิจกรรม รือเขาร มกิจกรรมท้ังในและนอก องเรียน 
4) รางขอตกลงเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนใ เ มาะ มและถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับของม า ิทยาลัย 
 1.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาจากพฤติกรรมการแตงกายและการปฏิบัติตนของนัก ึก า 

2) พิจารณาคะแนนการเขาเรียน การ งงานตามกํา นดเ ลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ขอบังคับของม า ิทยาลัย 

3) พิจารณาพฤติกรรมท่ีแ ดงออกดานคุณธรรมจริยธรรมของนัก ึก าจากผลงาน ผลการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
2. ค ามรู 

2.1 ค ามรูท่ีตองไดรับ 
 1) มีค ามรูค ามเขาใจทางคณิต า ตรพื้นฐาน ิทยา า ตรพื้นฐาน ิ กรรมพื้นฐานและ

เ ร ฐ า ตร เพื่อประยุกตใชงานกับงานทางดาน ิ กรรมท่ีเกี่ย ของและการ รางน ัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี 
 2.2 ิธีการ อน 
  1) บรรยายพรอมยกตั อยางประกอบ ต้ังแตพื้นฐานไปจนถึงโจทยท่ีซับซอน 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยบูรณาการ า ตร าขาอื่นๆ เพื่อเปนตั อยางประกอบท่ี
เกี่ย ของอยางเ มาะ ม 

3) มอบ มายปญ าพิเ ใ นัก ึก า ืบคนขอมูลท่ีเกี่ย ของกับ ั ขอท่ี ึก าและนําเ นอ 
ในช้ันเรียน 
 2.3 ิธีการประเมินผล 

พิจารณาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนและค ามเขาใจจากการตอบคําถามในช่ั โมงเรียน 
ตาม ภาพค ามเปนจริง เชน การใชแบบทด อบ การประเมินผลจาก ิธีการประเมินท่ี ลาก ลาย 
 
 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 3 
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                   มคอ.3  มรรพ.                                                                                                                      
3. ทัก ะทางปญญา 
 3.1 ทัก ะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3) ามารถคิด ิเคราะ  และแกไขปญ าดาน ิ กรรมไดอยางมีระบบ ร มถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัด ินใจในการทํางานไดอยางมีประ ิทธิภาพ 
 3.2 ิธีการ อน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ี งเ ริมการพัฒนาทัก ะการคิด ิเคราะ  ังเคราะ  
ตัด ินใจอยางมี ิจารณญาณ 

2) มอบ มายงานใ ผูเรียนไดมี นร มในการคิด ิ เคราะ  ัง เคราะ  ตัด ินใจ 
อยางมี ิจารณญาณ 
 3.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณากระบ นการคิดและการนําเ นอปญ าพิเ ั ขอท่ีนัก ึก ารับผิดชอบ  
2) พิจารณาผลงานทีนัก ึก า ังเคราะ เปนงานนําเ นอในช้ันเรียน 

4. ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบ 
 4.1 ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 1) ามารถ ื่อ ารกับกลุมคนท่ี ลาก ลาย และ ามารถ นทนาท้ังภา าไทยและ

ภา าตางประเท ไดอยางมีประ ิทธิภาพ ามารถใชค ามรูใน าขา ิชาชีพมา ื่อ ารตอ ังคมไดในประเด็นท่ี

เ มาะ ม 
4) รูจักบทบาท นาท่ีและมีค ามรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบ มายท้ังงานบุคคลและ

งานกลุม ามารถปรับตั และทํางานร มกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประ ิทธิภาพ ามารถ

างตั ไดอยางเ มาะ มกับค ามรับผิดชอบ 
 4.2 ิธีการ อน 

 1) กํา นดปญ าพิเ ในช้ันเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีเนนกระบ นการกลุม 
การทํางานแบบร มมือ รือ Brainstorming 

2) ใ นัก ึก ามี นร มในการอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็นงานท่ีผู อนมอบ มาย 
ใ นัก ึก าคนค า 
 4.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2) พิจารณาผลงาน การนําเ นองาน การอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็น 

5. ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท  
 5.1 ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท ท่ีตองพัฒนา 

5) ามารถใชเครื่องมือการคําน ณและเครื่องมือทาง ิ กรรมเพื่อประกอบ ิชาชีพใน าขา 
5.2 ิธีการ อน 

1) กํา นดแบบฝก ัดใ นัก ึก าคิด ิเคราะ  ร มถึงมอบ มายงานใ ผูเรียนไดคนค าเพื่อ

นําเ นอผลงานท่ีไดร มอภิปรายและเรียบเรียงเปน ื่อนําเ นอโดยใช ลักการเขียนทาง ิชาการเพื่อ ื่อ ารใ

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 4 
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ผูอื่นเขาใจ เนนการ ึก าขอมูลจากแ ลงการเรียนรูท่ี ลาก ลายและมีการอางอิงแ ลงท่ีมาของขอมูลใ

ชัดเจน 
 5.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาขอมูลจากการนําเ นอผลงาน การ ื่อ าร การแ ดงค ามคิดเ ็น 
  2) พิจารณาผลงาน การใช ื่อท่ีนัก ึก านําเ นอ 

3) พิจารณางาน รือแบบฝก ัดของนัก ึก า 
 

ม ดท่ี 5 แผนการ อนและการประเมินผล 
1. แผนการ อน  
 

ัปดา

ท่ี 
ั ขอ/รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช 
ผู อน 

1 - ทฤ ฎีเ กเตอร 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

2 - กฎของคูลอมป 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

3 - ค ามเขม นามไฟฟา 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

4 - ค าม นาแนนฟลักซไฟฟา 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

5-6 - กฎของเกา  6 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

7-8 - ไดเ อรเจนซ พลังงานและ ักยไฟฟา 6 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

9-10 - ตั นําไดอิเล็กตริกและค ามจุไฟฟา 6 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

11-12 - มการของป ซซองและลาปลาซ 6 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

13 - นามแมเ ล็ก ถิต 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

14 
- ั ดุแมเ ล็ก แรงท่ีกระทําใน

นามแมเ ล็กและค ามเ น่ีย นํา นาม

ท่ีเปลี่ยนแปลงกับเ ลา 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

15 - มการของแมกซเ ลล 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู ิธีการประเมิน ัปดา  ประเมิน ัด นของการ

ประเมินผล 

ดานท่ี 1 ขอ 2 
ดานท่ี 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัติตน

ตามระเบียบขอบังคับของม า ิทยาลัย 
- การ งงานตรงเ ลา 

ตลอดภาคการ ึก า 
10% 
10% 

ดานท่ี 3 ขอ 3 
ดานท่ี 4 ขอ 1 
ดานท่ี 4 ขอ 4 

- การทํางานร มกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการ ึก าคนค า 
- ค าม ามารถในการนําเ นอ 

ตลอดภาคการ ึก า 15% 

ดานท่ี 2 ขอ 1 
ดานท่ี 3 ขอ 3 
ดานท่ี 5 ขอ 5 

- การทด อบกลางภาค 
- การทด อบปลายภาค 
- การทด อบยอย 

ตามปฏิทินการ ึก า 
 

ตลอดภาคการ ึก า 

25% 
30% 
10% 

 

 
ม ดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ อน 

1. ตําราและเอก าร ลัก 
เอก ารประกอบการ อนท่ีจัดทําโดยผู อน 

2. เอก ารและขอมูล ําคัญ 
Engineering Electromagnetics (8th Edition), William H. Hayt, JR., 2012 

3. ขอมูลอิเล็กทรอนิก , เ ็บไซด 
เ ็บไซตท่ีเกี่ย ของ 

 
ม ดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของราย ิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประ ิทธิผลของราย ิชาโดยนัก ึก า 
 1) แบบประเมินการ อนของอาจารยโดยนัก ึก า 
 2) รุปผลประเมินการ อน 
2. กลยุทธการประเมินการ อน 
 1) ผลการเรียนของนัก ึก า 
 2) การ ังเกตการณจากคณะผู อน 
3. การปรับปรุงการ อน 

1) อาจารยผู อนเขาร มการประชุมเชิงปฏิบัติการณเพื่อเพิ่มค ามรูและการพัฒนากระบ นการ อน 
2) นําน ัตกรรมการ อนท่ีเกี่ย ของมาใชปรับรุงรูปแบบการ อน 
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4. การท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 
 1) ท น อบผล ัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนัก ึก า โดยคณะกรรมการท น อบผล ัมฤทธิ์ของ าขา ิชา 

2) ตร จ อบผลการประเมินการเรียนรูของนัก ึก า โดยผู อนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบท นและการ างแผนปรับปรุงประ ิทธิผลของราย ิชา 
 1) ปรับปรุงราย ิชาตามขอเ นอแนะและผลการท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 

2) นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินการ อนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการ างแผนการ อนครั้งตอไป 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบ นการเรียนการ อน 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 6152301      วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
   Electronics Engineering  
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต (3-0-6)  
      บรรยาย 3 ชั่วโมง และการเรียนรูดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
   กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล ฉายแสง  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2  
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา 5 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน อุปกรณสารกึ่งตัวนําและ

การทํางาน 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาวงจรอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี

ระบบ 
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2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาลําดับการสอนใหเหมาะสม และเปนไปตามกรอบ TQF 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

อุปกรณก่ึงตัวนํา คุณลักษณะแรงดันกระแสและความถี่ของอุปกรณ การวิเคราะห และออกแบบวงจร
ไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอรบีเจทีและมอส วงจรขยายออฟเปอรเรชั่นแนล และการ
ประยุกตใชงานโมดูลแหลงจายกําลังไฟฟา 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

- 90 ชั่วโมง 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 4 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

3) ภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
1) ใหความสําคัญของการมีวินัย การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอตกลงรวมกันในการเรียน

การสอน 
2) การตรงตอเวลา การสงงานตามกําหนดและการเขาเรียน 
3) การรวมกันทํางานกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน  
  2) การสงงานตรงเวลา 
  3) การปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  4) พฤติกรรมการทํางานกลุม การแบงงาน และผลสําเร็จของงาน 
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2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

 2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรม 

2.2 วิธีการสอน 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจตั้งแต

พ้ืนฐาน จนถึงการนําไปประยุกตใช 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให

ผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะตางๆ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติตนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 
และใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
3.2 วิธีการสอน 

  1) ฝกการวิเคราะหโจทยปญหา 
  2) การเรียนรูดวยการทดลองปฏิบัติจริง 
  3) การถายทอดความรูจากการเรียนสูผูอ่ืนในโครงการบริการวิชาการ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากคุณภาพผลการศึกษาคนควา หรือผลงาน 

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินจากความสามารถในการเปนผูชวยวิทยาการในโครงการบริการวิชาการ “อบรม

เชิงปฏิบัติการหุนยนตตรวจหาวัตถุโลหะใตพ้ืนดินดวยระบบเซนเซอรไมโครเวฟ” 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวก ในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
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4.2 วิธีการสอน 
1) จัดกลุมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่มอบหมายใหศึกษาคนควาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2) ใชเวลาการศึกษาดวยตนเองในหองเรียนหรือการเขาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ

สําหรับนักศึกษา 
3) มอบหมายสวนงานในการจัดโครงการบริการวิชาการใหรับผิดชอบรวมกัน 

4.3 วิธีการประเมินผล  
  1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม รวมถึงการสงงานตรงตามกําหนดเวลาที่ไดรับมอบหมาย 
  2) ผลสําเร็จของสวนงานบริการวิชาการที่ไดรับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
5.2 วิธีการสอน 

1) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดใชทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหโจทยปญหา 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1 
แนะนํารายวชิา 
บทท่ี 1 ทฤษฎีการวเิคราะหวงจรไฟฟา 

3 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

2-3 

บทท่ี 2 สารกึ่งตัวนําและไดโอด 
- คุณลักษณะโวลทเตจ กระแส และ
ความถ่ีของอุปกรณก่ึงตัวนํา 
- ชนิดของไดโอด 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดทายบท 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

4-6 
บทท่ี 3 วงจรไดโอด 
วงจรการประยุกตใชไดโอด  

9 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดทายบท 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

7-8 
บทท่ี 4 ทรานซิสเตอรไบโพลาร 
คุณลักษณะของ BJT และการประยุกตใช  

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดทายบท 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

9-10 
บทท่ี 5 ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา 
- คุณลักษณะและวงจรประยุกตใช FET 
- คุณลักษณะและวงจรประยุกตใช MOS  

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดทายบท 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

11-12 

บทท่ี 6 ออปแอมป 
คุณลักษณะของออปแอมป และ
วงจรขยายออปแอมปพื้นฐาน 
 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดทายบท 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ /รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

13 บทท่ี 7 การประยุกตใชออปแอมป 3 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดทายบท 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

14-15 
บทท่ี 8 วงจรแหลงจายไฟฟา 
วงจรออสซิเลเตอร และวงจรขยายกําลัง 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดทายบท 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
-การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลยั 
-การสงงานตรงเวลา 

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
5% 

ดานที่ 1 ขอ 3 
ดานที่ 3 ขอ 4 
ดานที่ 4 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 4 

พฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุมการ
จัดโครงการบริการวิชาการ และผลสําเร็จ
ของงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 2 ขอ 1 
ดานที่ 2 ขอ 2 
ดานที่ 3 ขอ 4 
ดานที่ 5 ขอ 5 

การทดสอบกลางภาค 
การทดสอบปลายภาค 
การทดสอบยอย 

ระหวางสัปดาหที่ 8-9 
สัปดาหที่ 16 

ตลอดภาคการศึกษา 

30% 
30% 
10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Alexander, C. K (2000). Fundamentals of Electric Circuit. International Ed. New York 
: McGraw-Hill. 

Boylested, R. L. & Nashelsky, L. (2013). Electronic device and circuit theory. 11th 
ed.  Pearson: USA  
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 - 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ผลการเรียนของนักศึกษา  

2) การสังเกตการณของผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชา 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ปรับปรุงรายวิชา หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการวางแผนการสอนครั้งตอไป 
เพ่ือปรับปรุงคณุภาพกระบวนการเรียนการสอน 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
6153201 การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา  
  Electromechanical Energy Conversion 

2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต  

บรรยาย 3 ชั่วโมง/ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง /เรียนรูดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

เปนรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   อาจารยคิดชาย อุณหศิริกุล 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจในหลักการแมเหล็กและเครื่องจักรกระแสตรง/สลับ 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางมีระบบ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
แหลงตนทางพลังงาน วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็กไฟฟา และการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา 

พลังงานและพลังงานรวม หลักเครื่องจักรชนิดหมุน เครื่องจักรกระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอรกระแสตรง 
วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรง เครื่องจักรกระแสสลับ 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

0 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต่องพัฒนา 

 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

1.2 วิธีการสอน 
  1) ใหรูจักการตรงตอเวลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย 
  2) มอบหมายงานใหรับผิดชอบเปนกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

2.2 วิธีการสอน 
 1) บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ ตั้งแตพ้ืนฐานไปจนถึงโจทยที่ซบัซอน 
 2) ทดลองปฏิบัติจริง ทํางานกลุม 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
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  2) การซักถามในชั้นเรียน  
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
   4) มีจินตนาการ และความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรม หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
   5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
3.2 วิธีการสอน 
 1) นําความรูท่ีไดมาทําการวิเคราะหและแกปญหาโจทย 
 2) ศึกษาคนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายนอกเวลา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอยทฤษฎี สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  2) คุณภาพรายงานการศึกษาคนควา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคมและทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
 1) มอบหมายงานกลุมในชั้นเรียน และรายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) มอบหมายงานกลุมใหมีสวนรวมในชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) รายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) พฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรอืการแสดงสถิติประยุกต ตอ
การแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
5.2 วิธีการสอน 

1) การใชเครื่องคํานวณเพ่ือคํานวณโจทยที่ตัวเลขซับซอน 
2) มอบหมายงานใหนําเสนอหนาชั้นเรียน และถามตอบการนําเสนอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) แบบทดสอบความรู 
2) การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
3) ความถูกตองของรายงานการคนควา การเรียบเรียงเน้ือหา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1-2 แหลงตนทางพลังงาน  6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

3-4 วงจรแมเหล็ก  6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

5-7 หลักการแมเหล็กไฟฟา และการ
แปลงผันพลังงานกลไฟฟา  

9 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

8-9 พลังงานและพลังงานรวม  6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

10-11 หลักเครื่องจักรชนิดหมุน เครื่องจักร
กระแสตรง  

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

12-13 วิธีการเริ่มเดินมอเตอรกระแสตรง 
วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร
กระแสตรง  

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

14-15 เครื่องจักรกระแสสลับ 6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลยั 
- การสงงานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
10% 

ดานที่ 3 ขอ 4 
ดานที่ 4 ขอ 3 
ดานที่ 5 ขอ 2 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การทํางานรวมกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการศึกษาคนควา 
- ความสามารถในการนําเสนอ 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

ดานที่ 2 ขอ 1 
ดานที่ 3 ขอ 5 
ดานที่ 5 ขอ 5 

- การทดสอบกลางภาค 
- การทดสอบปลายภาค 
- การทดสอบยอย 

สัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

ตลอดภาคการศึกษา 

20% 
35% 
10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวม 
 2) ประเมินจากเอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบ 

3) ประเมินจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในระหวางภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชาและรายงานผลตอคณะ 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ดําเนินการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และรายงานผลการทวนสอบในการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินการของสาขาวิชาประจําปการศึกษา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนและการทวนสอบ มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) สําหรับภาคการศึกษาตอไป 
 

167



                   มคอ.3  มรรพ.                                                                                                                      

รายละเอียดของราย ิชา 

ช่ือ ถาบันอุดม ึก า 
ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ิทยาเขต/คณะ/ภาค ิชา 
คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม  าชา ิชา ิ กรรมไฟฟา 
 

ม ดท่ี 1 ขอมูลท่ั ไป 
1. ร ั และช่ือราย ิชา 

6152202 เครื่องมือ ัดและการ ัดทางไฟฟา 
  Electrical Instruments and Measurements 

2. จําน น น ยกิต 
3 น ยกิต (2-2-5) 
บรรยาย 2 ช่ั โมง  ปฏิบัติการ 2 ช่ั โมง  และการเรียนรูด ยตั เอง 5 ช่ั โมง 

3. ลัก ูตรและประเภทของราย ิชา 
ลัก ูตร ิ กรรม าตรบัณฑิต าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา  

กลุม ิชาบังคับทาง ิ กรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบราย ิชาและอาจารยผู อน 

ผู อน กลุม 1  อาจารยปรมินทร ง เจริญ  
ผูรับผิดชอบราย ิชา คณาจารย าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 

5. ภาคการ ึก า/ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการ ึก าท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 

6. ราย ิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 
ไมมี 

7. ราย ิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 
ไมมี 

8. ถานท่ีเรียน   
อง 38703 คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม   ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

9. ันท่ีจัดทํา รือปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาคร้ังลา ุด 
ันท่ีจัดทําราย ิชา 3 พฤ จิกายน 2563 
ันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาครั้งลา ุด  ไมมี 

 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 1 
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ม ดท่ี 2 จุดมุง มายและ ัตถุประ งค 
1. จุดมุง มายของราย ิชา 
 1) นัก ึก าเขาใจ น ยการ ัดและมาตรฐานเครื่องมือ ัดทางไฟฟาในงาน ิ กรรม 

2) นัก ึก าเขาใจขอแตกตางระ างเครื่องมือ ัดแบบอนาล็อกและดิจิตอลเพื่อการเลือกใชงาน 
 3) นัก ึก าเขาใจ ลักการแปลง ัญญาณของเซนเซอรและทราน ดิ เซอร 
 4) นัก ึก า ามารถเลือกใชเครื่องมือ ัดทางไฟฟาไดเ มาะ มกับการปฏิบัติงานในอนาคต 
2. ัตถุประ งคในการพฒันา/ปรับปรุงราย ิชา 

ไมมี 
 

ม ดท่ี 3 ลัก ณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายราย ิชา  

น ยและมาตรฐานของการ ัดทางไฟฟา การแบงประเภทและคุณ มบัติของเครื่องมือ ัดการ

ิเคราะ ผลการ ัด การ ัดกระแ และแรงดันไฟฟา กระแ ตรงและกระแ ลับ โดยใชเครื่องมือ ัด 
แบบอนาล็อกและดิจิทัล กําลังไฟฟา ปจจัยของกําลังไฟฟา และการ ัดพลังงานการ ัดค ามตานทาน  
การเ นี่ย นําและค ามจุไฟฟา, การ ัดค ามถ่ีและคาบเ ลา ัญญาณรบก น การแปลง ัญญาณ การ อบ

เทียบเครื่องมือ ัดการปรับเทียบ 
2. จําน นช่ั โมงท่ีใชตอภาคการ ึก า 

 

บรรยาย อนเ ริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาค นาม/การฝกงาน การ ึก าด ยตนเอง 

30 ช่ั โมง 
ตามค ามตองการ 

ของนัก ึก า 
30 ช่ั โมง 75 ช่ั โมง 

 

3. จําน นช่ั โมงตอ ัปดา ท่ีอาจารยใ คําปรึก าและแนะนําทาง ิชาการแกนัก ึก าเปนรายบุคคล 
ัปดา ละ 4 ช่ั โมง โดยผู อนจะจัดเ ลาใ นัก ึก าเขาพบและปรึก าปญ า โดยประกา แจง 

ใ นัก ึก าทราบ ณ องพักอาจารย าขา ิชา ิ กรรมโทรคมนาคมและ าร นเท  ตึก 38 อง 38603 
 
 
 
 
 
 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 2 
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ม ดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนัก ึก า 

ราย ิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ค ามรู ทัก ะทางปญญา 

ทัก ะค าม ัมพันธ

ระ างบุคคลและค าม

รับผิดชอบ 

ทัก ะการ ิเคราะ การ

ื่อ ารและเทคโนโลยี

าร นเท  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6152202    
เคร่ืองมือ

ัดและ

การ ัด

ทางไฟฟา 

○ ● ●   ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○   ○ ○ ● 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1.2) มี ินัย ตรงตอเ ลา รับผิดชอบตอตนเองและ ังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและ ังคม  
1.3) มีภา ะค ามเปนผูนําและผูตาม ามารถทํางานเปนทีม ามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับค าม ําคัญ เคารพ ิทธิและรับฟงค ามคิดเ ็นผูอื่น ร มท้ังเคารพในคุณคาและ ักด์ิ รีของค ามเปน

มนุ ย 
 1.2 ิธีการ อน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีกระตุนใ นัก ึก าแ ดงพฤติกรรมค ามเ ีย ละ และ

ซื่อ ัตย ุจริต 
2) งเ ริมการมี ินัย การตรงตอเ ลา การ งงานตามกํา นดเ ลาและมีค ามซื่อ ัตย 

ในการทํากิจกรรม รืองานท่ีมอบ มาย 
3) งเ ริมใ ผูเรียนมี นร มในกิจกรรม รือเขาร มกิจกรรมท้ังในและนอก องเรียน 
4) รางขอตกลงเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนใ เ มาะ มและถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับของม า ิทยาลัย 
 1.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาจากพฤติกรรมการแตงกายและการปฏิบัติตนของนัก ึก า 

2) พิจารณาคะแนนการเขาเรียน การ งงานตามกํา นดเ ลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ขอบังคับของม า ิทยาลัย 

3) พิจารณาพฤติกรรมท่ีแ ดงออกดานคุณธรรมจริยธรรมของนัก ึก าจากผลงาน ผลการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 
 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 3 
 

170



                   มคอ.3  มรรพ.                                                                                                                      
2. ค ามรู 

2.1 ค ามรูท่ีตองไดรับ 
 2.1) มีค ามรูค ามเขาใจทางคณิต า ตรพื้นฐาน ิทยา า ตรพื้นฐาน ิ กรรมพื้นฐาน

และเ ร ฐ า ตร เพื่อประยุกตใชงานกับงานทางดาน ิ กรรมท่ีเกี่ย ของและการ รางน ัตกรรม 
ทางเทคโนโลย ี

2.2) มีค ามรูและค ามเขาใจเกี่ย กับ ลักการและทฤ ฎีท่ี ําคัญในเนื้อ าของ าขา ิชา

เฉพาะทางดาน ิ กรรม 
 2.2 ิธีการ อน 
  1) บรรยายพรอมยกตั อยางประกอบ ต้ังแตพื้นฐานไปจนถึงโจทยท่ีซับซอน 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยบูรณาการ า ตร าขาอื่นๆ เพื่อเปนตั อยางประกอบท่ี
เกี่ย ของอยางเ มาะ ม 

3) มอบ มายปญ าพิเ ใ นัก ึก า ืบคนขอมูลท่ีเกี่ย ของกับ ั ขอท่ี ึก าและนําเ นอ 
ในช้ันเรยีน 
 2.3 ิธีการประเมินผล 

พิจารณาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนและค าม เขาใจจากการนํ า เ นอปญ าพิ เ  
ั ขอ ท่ีนัก ึก ารับผิดชอบตาม ภาพค ามเปนจริ ง  เชน  การใชแบบทด อบ การประเมินผล 

จาก ิธีการประเมินท่ี ลาก ลาย 
3. ทัก ะทางปญญา 
 3.1 ทัก ะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.3) ามารถคิด ิเคราะ  และแกไขปญ าดาน ิ กรรมไดอยางมีระบบ ร มถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัด ินใจในการทํางานไดอยางมีประ ิทธิภาพ 
 3.2 ิธีการ อน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ี งเ ริมการพัฒนาทัก ะการคิด ิเคราะ  ังเคราะ  
ตัด ินใจอยางมี ิจารณญาณ 

2) มอบ มายงานใ ผูเรียนไดมี นร มในการคิด ิ เคราะ  ัง เคราะ  ตัด ินใจ 
อยางมี ิจารณญาณ 
 3.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณากระบ นการคิดและการนําเ นอปญ าพิเ ั ขอท่ีนัก ึก ารับผิดชอบ  
2) พิจารณาผลงานทีนัก ึก า ังเคราะ เปนงานนําเ นอในช้ันเรียน 

4. ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบ 
 4.1 ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 4.2) ามารถเปนผูริเริ่มแ ดงประเด็นในการแกไข ถานการณเชิง ราง รรคท้ัง นตั และ

นร มพรอมท้ังแ ดงจุดยืนอยางพอเ มาะท้ังของตนเองและของกลุม ร มท้ังใ ค ามช ยเ ลือและอําน ย

ค าม ะด ก ในการแกไขปญ า ถานการณตางๆ 
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4.4) รูจักบทบาท นาท่ีและมีค ามรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบ มายท้ังงานบุคคล

และงานกลุม ามารถปรับตั และทํางานร มกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประ ิทธิภาพ ามารถ

างตั ไดอยางเ มาะ มกับค ามรับผิดชอบ 
 4.2 ิธีการ อน 

 1) กํา นดปญ าพิเ ในช้ันเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีเนนกระบ นการกลุม 
การทํางานแบบร มมือ รอื Brainstorming 

2) ใ นัก ึก ามี นร มในการอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็นงานท่ีผู อนมอบ มาย 
ใ นัก ึก าคนค า 
 4.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2) พิจารณาผลงาน การนําเ นองาน การอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็น 

5. ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท  
 5.1 ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท ท่ีตองพัฒนา 

5.5) ามารถใชเครื่องมือการคําน ณและเครื่องมือทาง ิ กรรมเพื่อประกอบ ิชาชีพใน าขา 
5.2 ิธีการ อน 

1) กํา นดการทดลองใ ผูเรียนไดฝกปฏิบัติ และคนค าขอมูลท่ีเกี่ย ของเพื่อนําเ นอผลงาน

ท่ีไดร มอภิปรายและเรียบเรียงเปนผล รุปตาม ลักการเขียนทาง ิชาการโดยเนนการ ึก าขอมูลจากแ ลง

การเรยีนรูท่ี ลาก ลายและมีการอางองิแ ลงท่ีมาของขอมูลใ ชัดเจน 
 5.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณาขอมูลจากการนําเ นอผลงาน การ ื่อ าร การแ ดงค ามคิดเ ็น 
2) พิจารณาผลงาน การใช ื่อท่ีนัก ึก านําเ นอ 

 
ม ดท่ี 5 แผนการ อนและการประเมินผล 

1. แผนการ อน  
 

ัปดา

ท่ี 
ั ขอ / รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช 
ผู อน 

1 
- ระบบ น ย 
- มาตรฐาน และ ลักการ ัดเบื้องตน 

4 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด อ. ปรมินทร ง เจริญ 

2-3 
- การ อบเทียบเคร่ืองมือ ัดมาตรฐาน 
- คาผิดพลาดของการ ัด 
- คาค ามไมแนนอน 

8 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

4-5 
- ประเภทและคุณ มบัติของเคร่ืองมือ ัด 
- อุปกรณปองกัน และค ามปลอดภัย 
- เทคโนโลยีดิจิทัลในเคร่ืองมือ ัด 

8 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 
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ัปดา

ท่ี 
ั ขอ / รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช ผู อน 

6-10 

- การแรงดันไฟฟา 
- การ ัดกระแ และกําลังไฟฟา 
- การ ัดคาค ามตานทานและพลังงาน 
- การ ัดคาค ามเ น่ีย นํา 
- การ ัดคาการเก็บประจุ 
- การ ัดค ามถ่ีและคาบเ ลา 

20 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 
-ใบงานการเรียนร ู
-เครื่องมือ/อุปกรณ ํา รับ

ทดลอง 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

11-12 
- การแปลง ัญญาณและ ัญญาณรบก น 
- งจรปรับปรุง ัญญาณ 

8 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

13 - การเรียนรูภาคปฏิบัติ 1 4 
-ใบงานการเรียนรู 
-เครื่องมือ/อุปกรณ ํา รับ

ทดลอง 
อ. ปรมินทร ง เจริญ 

14 - การเรียนรูภาคปฏิบัติ 2 4 
-ใบงานการเรียนรู 
-เครื่องมือ/อุปกรณ ํา รับ

ทดลอง 
อ. ปรมินทร ง เจริญ 

15 - รายงานการ ึก าคนค าด ยตนเอง 4 - ื่อนําเ นอของ น . อ. ปรมินทร ง เจริญ 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนร ู ิธีการประเมิน ัปดา ประเมิน ัด นของ 
การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอที่ 2 
 ดานที่ 4 ขอที่ 4 

- การเขาเรียน ค ามมี ินัย  
การตรงตอเ ลา  
- ค ามรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบ มาย การ

ปฏิบัติตนใ เ มาะ มและถูกตอง 
ตามระเบียบขอบังคับ 
ของม า ิทยาลัย 

ตลอดภาคการ ึก า 10% 

ดานท่ี 1 ขอ 3 
ดานที่ 2 ขอที่ 2 
ดานที่ 4 ขอที่ 2 
ดานที่ 4 ขอที่ 4 

- การนําเ นองาน /รายงาน รือโครงงาน /

มอบ มายงานกลุม  
ตลอดภาคการ ึก า 25% 

ดานที่ 2 ขอที่ 1 
ดานที่ 2 ขอที่ 2 
ดานที่ 3 ขอที่ 3 
ดานที่ 5 ขอที่ 5 

การทด อบกลางภาค 
การทด อบปลายภาค 
การทด อบยอย 

ตามปฏิทินการ ึก า 
 

ตลอดภาคการ ึก า 

20% 
30% 
15% 
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ม ดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ อน 

1. ตําราและเอก าร ลัก 
เอก ารประกอบการ อนท่ีจัดทําโดยผู อน 

2. เอก ารและขอมูล ําคัญ 
 Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering, Malaric Roman., 2011 

Elements of Electronics Instrumentation and Measurement (3rd Edition), Josheph J.  
Carr., 1996 
3. ขอมูลอิเล็กทรอนิก , เ ็บไซด 

เ ็บไซตท่ีเกี่ย ของ 
 

ม ดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของราย ิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประ ิทธิผลของราย ิชาโดยนัก ึก า 
 1) แบบประเมินการ อนของอาจารยโดยนัก ึก า 
 2) รุปผลประเมินการ อน 
2. กลยุทธการประเมินการ อน 
 1) ผลการเรียนของนัก ึก า 
 2) การ ังเกตการณจากคณะผู อน 
 3) แบบประเมินจากโครงการพัฒนากระบ นทั นโดยเนนผูเรียนเปน ําคัญ 
 
3. การปรับปรุงการ อน 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการณอาจารยผู อน เพื่อการพัฒนากระบ นการเรียนการ อน 
2) ขอเ นอแนะจากโครงการพฒนากระบ นทั นโดยเนนผูเรียนเปน ําคัญ 

4. การท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 
 1) ท น อบผล ัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนัก ึก า โดยคณะกรรมการท น อบผล ัมฤทธิ์ของ าขา ิชา 

2) ตร จ อบผลการประเมินการเรียนรูของนัก ึก า โดยผู อนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบท นและการ างแผนปรับปรุงประ ิทธิผลของราย ิชา 
 1) ปรับปรุงราย ิชาตามขอเ นอแนะและผลการท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 

2) นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินการ อนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการ างแผนการ อนครั้งตอไป 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบ นการเรียนการ อน 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
6154708  ระบบควบคุม 

Control Systems 
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต  

บรรยาย 3 ชั่วโมง/ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง /เรียนรูดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

เปนรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   อาจารยคิดชาย อุณหศิริกุล  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเรื่องฟงกชันถายโอนของระบบควบคุมแบบตางๆ 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาของระบบไมโครเวฟไดอยาง 

มีระบบ 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบฟงกชันถายโอนแบบจําลองระบบบนโดเมนเวลา และโดเมน

ความถี่แบบจําลองพลวัต และผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ระบบควบคุม
แบบวงปด และวงเปด การควบคุมแบบปอนกลับ และคาความไว ชนิดของการควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิด 
และเงื่อนไขเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

- 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชัว่โมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

1.2 วิธีการสอน 
  1) ใหรูจักการตรงตอเวลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย 
  2) มอบหมายงานใหรับผิดชอบเปนกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานทีไ่ดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี
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2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรม 

2.2 วิธีการสอน 
 1) บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ ตั้งแตพ้ืนฐานไปจนถึงโจทยที่ซบัซอน 
 2) ทดลองปฏิบัติจริง ทํางานกลุม 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
  2) การซักถามในชั้นเรยีน  
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
   2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
   3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคมและทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
3.2 วิธีการสอน 
 1) นําความรูท่ีไดมาทําการวิเคราะหและแกปญหาโจทย 
 2) ศึกษาคนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายนอกเวลา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอยทฤษฎี สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  2) คุณภาพรายงานการศึกษาคนควา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
 1) มอบหมายงานกลุมในชั้นเรียน และรายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) มอบหมายงานกลุมใหมีสวนรวมในชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) รายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) พฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย โดยใช
สัญลักษณ 

 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
5.2 วิธีการสอน 

1) การใชเครื่องคํานวณเพ่ือคํานวณโจทยที่ตัวเลขซับซอน 
2) มอบหมายงานใหนําเสนอหนาชั้นเรียน และถามตอบการนําเสนอ 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
1) แบบทดสอบความรู 
2) การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
3) ความถูกตองของรายงานการคนควา การเรียบเรียงเน้ือหา 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ
ระบบ 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

2-3 ฟงกชันถายโอนแบบจําลองระบบ
บนโดเมนเวลา และโดเมนความถ่ี 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

4-5 แบบจําลองพลวตั และผลตอบสนอง
พลวัตของระบบ 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

6-7 ระบบอันดับหนึ่ง และอันดับสอง 6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

8-9 ระบบควบคมุแบบวงปด และวงเปด 6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

10-11 การควบคุมแบบปอนกลับ และคา
ความไว 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

12-13 ชนิดของการควบคุมแบบปอนกลบั 6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

14-15 แนวคิด และเงื่อนไขเสถียรภาพของ
ระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

อ.คิดชาย อุณหศริิกุล 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลยั 
- การสงงานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
10% 
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ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 3 
ดานที่ 3 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 2 
ดานที่ 5 ขอ 3 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การทํางานรวมกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการศึกษาคนควา 
- ความสามารถในการนําเสนอ 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

ดานที่ 2 ขอ 2 
ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 3 ขอ 1 
ดานที่ 5 ขอ 5 

- การทดสอบกลางภาค 
- การทดสอบปลายภาค 
- การทดสอบยอย 

สัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

ตลอดภาคการศึกษา 

20% 
35% 
10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Nise, N. S. (2011). Control systems engineering. 6th ed. John Wiley & Sons, 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวม 
 2) ประเมินจากเอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบ 

3) ประเมินจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในระหวางภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชาและรายงานผลตอคณะ 
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 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ดําเนินการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และรายงานผลการทวนสอบในการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินการของสาขาวิชาประจําปการศึกษา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนและการทวนสอบ มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) สําหรับภาคการศึกษาตอไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 6151401       โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
   Computer Programming 
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต (2-3-4)  
      บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง และการเรียนรูดวยตัวเอง 4 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน (กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม) 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพัน ลี้กุล 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีและ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา 9 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับอุปกรณคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สามารถออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรม 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 
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2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาลําดับการสอนใหเหมาะสม และเปนไปตามกรอบ TQF 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
หลักการของคอมพิวเตอร อุปกรณ การทํางานรวมกันของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาที่ใชใน

ปจจุบัน ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม  
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

45 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 4 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 2) มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงท้ังตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.2 วิธีการสอน 

1) ใหความสําคัญของการมีวินัย การตรงตอเวลา การสงงานตามกําหนดและการเขาเรียน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การสงงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
2.2 วิธีการสอน 

  1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ปฏิบัติ และประยุกตใช  
  2) เนนประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
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2.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย ทั้งรูปแบบของการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัต ิ

2) ประเมินโดยใชแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค  
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
3.2 วิธีการสอน 

  1) มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ในโครงงานการพัฒนา
โปรแกรมทางดานวิศวกรรม 

3.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอในชั้นเรียน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวก ในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

4.2 วิธีการสอน 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุม การทํางานแบบรวมมือ หรือระดม

ความคิด 
2) สงเสริมใหรับฟงความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผูอื่น 

4.3 วิธีการประเมินผล 
  1) สังเกตพฤติกรรมระหวางการทํางาน 
  2) ประเมินจากผลงาน การนําเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี
5.2 วิธีการสอน 

1) จัดกิจกรรมการนําเสนอโดยการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร และสถิติที่เก่ียวของ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ /รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 

- แนะนําบทเรียน 
บทท่ี 1  
- ความเปนมาของคอมพิวเตอร 
- อุปกรณ ฮารดแวร และซอฟตแวร 
- เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 

5 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบทดสอบหลังเรียน ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

2 
บทท่ี 2 
- การเขียนผังงาน 

5 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

3 

บทท่ี 3 
- ภาษาคอมพิวเตอร 
- ลกัษณะขอมลูที่ใชในคอมพิวเตอร 
- หลักการเขียนโปรแกรม 

5 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

4-5 

บทท่ี 4 
- โปรแกรมภาษาซ ี
- ขอมูลและตัวแปรในภาษาซ ี
- คําสั่งรับคาและแสดงผล 

10 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดเขียนโปรแกรม 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

6-7 
บทท่ี 5 
การดําเนินการทางคณติศาสตรและ
ตรรกศาสตร 

10 
- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดเขียนโปรแกรม 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

8-9 
บทท่ี 6  
คําสั่งตัดสินใจ 

10 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดเขียนโปรแกรม 
- แบบทดสอบหลังเรยีน 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

10-11 
บทท่ี 7 
คําสั่งทํางานวนรอบ 

10 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดเขียนโปรแกรม 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

12-13 
บทท่ี 8 
อาเรย 

10 
- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดเขียนโปรแกรม 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

14 
บทท่ี 9  
โปรแกรมยอย 

5 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัดเขียนโปรแกรม 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

15 
บทท่ี 10 
แฟมขอมูลและพอยเตอร 

5 
- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อนําเสนอ 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 
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2. แผนการประเมินผลการเรยีนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
 

-การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลยั 
-การสงงานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
5% 

ดานที่ 3 ขอ 4 
ดานที่ 4 ขอ 2 
ดานที่ 5 ขอ 1 

-แบบฝกหัดการเขียนโปรแกรม ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 2 ขอ 4 
 

-การทดสอบกลางภาค 
-การทดสอบปลายภาค 
-การทดสอบยอย 

หลังสัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

ตลอดภาคการศึกษา 

20% 
40% 
10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนที่จัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Tim Bailey. (2005). An Introduction to the C Programming Language and Software 
Design. Draft 0.6. 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบออนไลน 
 - สรุปผลการประเมินการสอน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา  

- การสังเกตการณของผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการณอาจารยผูสอน เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชา 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ปรับปรุงรายวิชา หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ในรายวิชา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการวางแผนการสอนครั้งตอไป 
เพ่ือปรับปรุงคณุภาพกระบวนการเรียนการสอน 

186



มคอ.3  มรรพ.  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หนา 1 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 6153708   หลักการสื่อสาร   

Principle of Communication 
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต (3-0-6) 

บรรยาย 3 ชั่วโมง/ เรียนรูดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล ฉายแสง 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการสื่อสารท้ังแบบมีสายและไรสาย 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยางมีระบบ 

2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหเปนไปตามกรอบ TQF 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 

แบบจําลองการสื่อสาร สายนําสัญญาณหรือเคเบิลและไรสายหรือใชคลื่น ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สัญญาณและระบบ สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกตใชงานฟูริเยรซีรีสและฟูริเยรทรานฟอรมการมอดู
เลตแบบอนาล็อกไดแก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวนในการสื่อสาร
แบบอนาล็อก การมอดูเลตแถบความถ่ีฐานแบบไบนารี ทฤษฎีการสุมตัวอยางของไนควิซท และควอนไทซ  
การมอดูเลตแบบพีเอเอ็ม พีซีเอ็ม และดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพล็กซ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสายสงสัญญาณ 
การแพรกระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณทางไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารใยแสง 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

ไมมี 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมาไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ

ขององคกรและ สังคม 
1.2 วิธีการสอน 

  1) ใหรูจักการตรงตอเวลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย 
  2) มอบหมายงานใหรับผิดชอบเปนกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

2.2 วิธีการสอน 
 1) บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ ตั้งแตพ้ืนฐานไปจนถึงโจทยที่ซบัซอน 
 2) อภิปรายกลุมในหัวขอท่ีกําหนด 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
  2) การซักถามในชั้นเรียน  
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
   1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.2 วิธีการสอน 
 1) นําความรูท่ีไดมาทําการวิเคราะหและแกปญหาโจทย 
 2) ศึกษาคนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายนอกเวลา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอยทฤษฎี สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  2) คุณภาพรายงานการศึกษาคนควา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวก ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
 1) มอบหมายงานกลุมในชั้นเรียน และรายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) มอบหมายงานกลุมใหมีสวนรวมในชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) รายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) พฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
5.2 วิธีการสอน 

1) การใชเครื่องคํานวณเพ่ือคํานวณโจทยที่ตัวเลขซับซอน 
2) มอบหมายงานใหนําเสนอหนาชั้นเรียน และถามตอบการนําเสนอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) แบบทดสอบความรู 
2) การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
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3) ความถูกตองของรายงานการคนควา การเรียบเรียงเน้ือหา 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 บทท่ี 1  
- ความรูเบื้องตนดานระบบการสือ่สาร 
-แบบจําลองการสื่อสารแบบมีสาย  
-แบบจําลองการสื่อสารแบบไรสาย 

3 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

2-3 บทท่ี 2 
สัญญาณและระบบเบื้องตน 

6 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

4-5 บทท่ี 3 
-สเปกตรัมของสัญญาณ 
-ฟูริเยรซรีีสและฟูรเิยรทรานฟอรม 

6 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

6-7 บทท่ี 4 
การมอดูเลตแบบอนาล็อก  

6 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

8 บทท่ี 5 
สัญญาณรบกวน 

3 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

 

9-10 บทที่ 6 
- ทฤษฎีการสุมตัวอยางของไนควซิท 
- ควอนไทซ 

6 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

11-12 บทที่ 7 
- การมอดูเลตแถบความถี่ฐานแบบไบนารี -
- การมอดูเลตแบบ PAM PCM และ DM  

6 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

 

13 บทที่ 8 
การมัลติเพล็กซ 

3 - บรรยายพรอมสือ่
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

14 บทที่ 9 
-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสายสงสญัญาณ  
-การแพรกระจายคลื่นวิทย ุ
- อุปกรณทางไมโครเวฟ 

3 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

15 บทที่ 10 
- การสื่อสารดวยคลื่นไมโครเวฟ 
- การสื่อสารดาวเทียม 
- การสื่อสารใยแสง 

3 - บรรยายพรอมสื่อ
นําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบงัคับของมหาวิทยาลยั 
- การสงงานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
5% 

ดานที่ 3 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 2 
ดานที่ 5 ขอ 3 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การทํางานรวมกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการศึกษาคนควา 
- ความสามารถในการนําเสนอ 

ตลอดภาคการศึกษา  10% 

ดานที่ 2 ขอ 3 
ดานที่ 3 ขอ 1 
ดานที่ 5 ขอ 5 

- การทดสอบกลางภาค 
- การทดสอบปลายภาค 
- การทดสอบยอย 

ตามปฏิทินการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

30% 
30% 
10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

วิวฒัน กิรานนท. (2540). วิศวกรรมการสื่อสาร. พิมพครั้งที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง: กรุงเทพฯ. 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 - 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวม 
 2) ประเมินจากเอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบ 

3) ประเมินจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
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3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในระหวางภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชาและรายงานผลตอคณะ 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ดําเนินการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และรายงานผลการทวนสอบในการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินการของสาขาวิชาประจําปการศึกษา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนและการทวนสอบ มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) สําหรับภาคการศึกษาตอไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
6154710 ระบบสื่อสารผานเสนใยแกวนําแสง 

Optical Communication System 
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต (3-0-6)  
      บรรยาย 3 ชั่วโมง และการเรียนรูดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

เปนรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล ฉายแสง  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4  
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับการเดินทางของคลื่นในเสนใยแกวนําแสง และวงจรในระบบ

การสื่อสารทางแสง 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหา ไดอยางมีระบบ 
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2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 ทอนําคลื่นไดอิเล็กตริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพรกระจาย โครงสรางและชนิดของเสนใยแกว
นําแสง ตัวแปรในเสนใยแกวนําแสง สรางผลิตเสนแกวนําแสง ชนิดของเคเบิลใยแกวนําแสงเครื่องสงทางแสง 
เครื่องรับทางแสง การผิดเพี้ยนของสัญญาณในเสนใยแกวนําแสง การลดทอนและดิสเพอรชันในเสนใยแกวนํา
แสง อุปกรณทวนสัญญาณและขยายสัญญาณแสง การคํานวณงบประมาณกําลังทางแสง  
การมัลติเพล็กซในระบบทางแสง แนะนําระบบเอฟทีทีเอ็กซ 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

- 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 4 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

1.2 วิธีการสอน 
  1. ใหรูจักการตรงตอเวลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย 
  2. ใหรูจักระเบียบวินัยในการแตงกายของมหาวิทยาลัย 
  3. เคารพกฎการอยูรวมกัน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1. พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
  2. การเขาเรียน และการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ 
  3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของชั้นเรียน 
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2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 1. มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

2.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ ตั้งแตพ้ืนฐานไปจนถึงโจทยท่ีซบัซอน 
 2. ยกตัวอยางสิ่งที่พบเห็นไดจริงประกอบเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1. ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  2. การซักถามในชั้นเรียน 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  1. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.2 วิธีการสอน 
 1. ใชโจทยปญหาที่หลากหลาย มีความซับซอนมากนอยตางๆกันไป 
 2. มอบหมายงานคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองและตอบคําถามหลังการไปศึกษาคนควา 
3.3 วิธีการประมวลผล 

  1. แบบทดสอบความรู 
  2. รายงานการศกึษาคนควา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 4. รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายงานกลุม และรายบุคคล ใหศึกษาคนควาทั้งในเวลาและนอกเวลา 
 2. แบงหนาที่ในการทํางาน การนําเสนองาน  
4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. ความถูกตองในหลักการวิเคราะห และผลลัพธที่ได 
 2. พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 5.  สามารถใชเคร่ืองมือการคาํนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
5.2 วิธีการสอน 

1. การใชเครื่องคํานวณเพ่ือคํานวณโจทยที่ตัวเลขซับซอน 
2. การใชเครื่องมือใหการปฏิบัติการทดลอง 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
1. แบบทดสอบความรู 
2. การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
3. ใชเครื่องมือทางวิศวกรรมในการการปฏิบัติการทดลองไดอยางถูกตอง 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ /รายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 
บทท่ี1 
พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบการสื่อสารใยแสง 

3 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อวดีิโอ 

ผศ. พรพิมล  ฉายแสง 

2-3 
บทท่ี 2 
คุณสมบัติของแสงและเสนใยแกวนําแสง 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
- สื่อวีดิโอ 

ผศ. พรพิมล  ฉายแสง 

4-5 
บทท่ี 3 
การสญูเสยีและดิสเพอรชัน 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ. พรพิมล  ฉายแสง 

6-7 
บทท่ี 4 
แหลงกําเนิดแสงและอุปกรณรับแสง 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ. พรพิมล  ฉายแสง 

8-9 
บทท่ี 5 
การรวมสัญญาณ 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ. พรพิมล  ฉายแสง 

10-11 
บทท่ี 6 
การผลิตเสนใยแกวนําแสง 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ. พรพิมล  ฉายแสง 

12-13 
บทท่ี 7 
วงจรในระบบการสื่อสารใยแสง 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ. พรพิมล  ฉายแสง 

14-15 
บทท่ี 8 
มาตรฐานเคเบลิใยแกว 

6 
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง 
-สื่อนําเสนอ 

ผศ. พรพิมล  ฉายแสง 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลยั 
- การสงงานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
5% 

ดานที่ 3 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 1 

- การทํางานรวมกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการศึกษาคนควา 
- ความสามารถในการนําเสนอ 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 2 ขอ 1 
ดานที่ 3 ขอ 1 
ดานที่ 5 ขอ 5 

- การทดสอบกลางภาค 
- การทดสอบปลายภาค 
- การทดสอบยอย 

ตามปฏิทินการศึกษา 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

30% 
30% 
10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 พรพิมล ฉายแสง (2557). การสื่อสารใยแสง. เอกสารประกอบการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ:ี จันทบุร.ี 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 Govind P. Agrawal (2010). Fiber-Optic Communication Systems. 4th  Edition. New 
York. A John Wiley & Sons. 
 Harry J. R. Dutton (1998). Understanding Optical Communications. 1st  Edition. 
North Carolina: IBM Corporation. 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 สมบูรณ ธีรวิสิฐพงศ. (2555). การสื่อสารใยแกวนําแสง. กรุงเทพ: ทริปเปล กรุป. 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 - 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 เอกสารอื่นที่จัดทําโดยผูสอน 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวม 
 2) ประเมินจากเอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบ 

3) ประเมินจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในระหวางภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชาและรายงานผลตอคณะ 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ดําเนินการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และรายงานผลการทวนสอบในการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินการของสาขาวิชาประจําปการศึกษา 
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 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนและการทวนสอบ มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) สําหรับภาคการศึกษาตอไป 
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รายละเอียดของราย ิชา 

ช่ือ ถาบันอุดม ึก า 
ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ิทยาเขต/คณะ/ภาค ิชา 
คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม  าชา ิชา ิ กรรมไฟฟา 
 

ม ดท่ี 1 ขอมูลท่ั ไป 
1. ร ั และช่ือราย ิชา 

6153713 ระบบ ื่อ ารแบบเคล่ือนท่ี 
Mobile Communication 

2. จําน น น ยกิต 
3 น ยกิต (3-0-6) 
บรรยาย 3 ช่ั โมง  ปฏิบัติการ - ช่ั โมง  และการเรียนรูด ยตั เอง 6 ช่ั โมง 

3. ลัก ูตรและประเภทของราย ิชา 
ลัก ูตร ิ กรรม าตรบัณฑิต าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา  

กลุม ิชาเฉพาะทาง ิ กรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบราย ิชาและอาจารยผู อน 

ผู อน กลุม 1  อาจารยปรมินทร ง เจริญ  
ผูรับผิดชอบราย ิชา คณาจารย าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 

5. ภาคการ ึก า/ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการ ึก าท่ี 1 ช้ันปท่ี 4 

6. ราย ิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 
ไมมี 

7. ราย ิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 
ไมมี 

8. ถานท่ีเรียน   
อง 38601 คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม   ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

9. ันท่ีจัดทํา รือปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาคร้ังลา ุด 
ันท่ีจัดทําราย ิชา 3 พฤ จิกายน 2563 
ันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาครั้งลา ุด  ไมมี 

 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 1 
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ม ดท่ี 2 จุดมุง มายและ ัตถุประ งค 
1. จุดมุง มายของราย ิชา 
 1) นัก ึก าเขาใจรูปแบบเทคนิค กระบ นการการกระจายคล่ืน ิทยุ และเทคโนโลยีของระบบ ื่อ าร

เคล่ือนท่ีในปจจุบัน 
2) นัก ึก าเขาใจเกี่ย กับองคประกอบของการ ื่อ ารเคล่ือนท่ี และมาตรฐานของระบบ ื่อ าร

เคล่ือนท่ีในปจจุบัน 
 3) นัก ึก าเขาใจการ ิเคราะ ค าม ัมพันธระ างจําน นผูใชกับปริมาณค ามจุชอง ัญญาณ และ

รูปแบบการจัดการชอง ัญญาณ 
2. ัตถุประ งคในการพฒันา/ปรับปรุงราย ิชา 

ไมมี 
 

ม ดท่ี 3 ลัก ณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายราย ิชา  

ระบบ ื่อ ารไร าย ทฤ ฎีและ ลักการของระบบ ื่อ ารเคล่ือนท่ี ลัก ณะเฉพาะและผลกระทบของ

การแพรกระจาย ิทยุเทคนิคการกลํ้า ัญญาณ การเขาร ั เ ียงพูด การเขาร ั ชอง ัญญาณ ลาก ลาย 

เทคนิคการผ ม ัญญาณ นประกอบการเช่ือมระ างกัน ํา รับระบบ ื่อ ารเคล่ือนท่ี มาตรฐานของการ

ื่อ ารเคล่ือนท่ีปจจุบัน 3 จี 4 จี 5 จี และ ูงข้ึนไป ระบบเซลลูลาร การจัดการการเขาถึง ลายทางและการ

แทรก อด ค ามจุชอง ัญญาณไร าย ค ามจุ ลายผูใช ระบบไมโม 
2. จําน นช่ั โมงท่ีใชตอภาคการ ึก า 

 

บรรยาย อนเ ริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาค นาม/การฝกงาน 
การ ึก าด ยตนเอง 

45 ช่ั โมง 
ตามค ามตองการ 

ของนัก ึก า 
ไมมี 90 ช่ั โมง 

 

3. จําน นช่ั โมงตอ ัปดา ท่ีอาจารยใ คําปรึก าและแนะนําทาง ิชาการแกนัก ึก าเปนรายบุคคล 
ัปดา ละ 4 ช่ั โมง โดยผู อนจะจัดเ ลาใ นัก ึก าเขาพบและปรึก าปญ า โดยประกา แจง 

ใ นัก ึก าทราบผาน ื่อโซเช่ียล รือประกา นา องพักอาจารย าขา ิชา ิ กรรมโทรคมนาคมและ

าร นเท  ตึก 38 อง 38603 
 
 
 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 2 
 

200



                   มคอ.3  มรรพ.                                                                                                                      

ม ดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนัก ึก า 

ราย ิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ค ามร ู 3. ทัก ะทางปญญา 

4. ทัก ะค าม ัมพันธ

ระ างบุคคลและ

ค ามรับผิดชอบ 

5. ทัก ะการ ิเคราะ

การ ื่อ ารและ

เทคโนโลยี าร นเท  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6153713
ระบบ ื่อ าร

แบบ

เคลื่อนท่ี 

 { z  {  { { z  { { {  { { { { { z  {  { { { 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

2) มี ินัย ตรงตอเ ลา รับผิดชอบตอตนเองและ ังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและ ังคม  
 1.2 ิธีการ อน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีกระตุนใ นัก ึก าแ ดงพฤติกรรมค ามเ ีย ละ และ

ซื่อ ัตย ุจริต 
2) งเ ริมการมี ินัย การตรงตอเ ลา การ งงานตามกํา นดเ ลาและมีค ามซื่อ ัตย 

ในการทํากิจกรรม รืองานท่ีมอบ มาย 
3) งเ ริมใ ผูเรียนมี นร มในกิจกรรม รือเขาร มกิจกรรมท้ังในและนอก องเรียน 
4) รางขอตกลงเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนใ เ มาะ มและถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับของม า ิทยาลัย 
 1.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาจากพฤติกรรมการแตงกายและการปฏิบัติตนของนัก ึก า 

2) พิจารณาคะแนนการเขาเรียน การ งงานตามกํา นดเ ลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ขอบังคับของม า ิทยาลัย 

3) พิจารณาพฤติกรรมท่ีแ ดงออกดานคุณธรรมจริยธรรมของนัก ึก าจากผลงาน ผลการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
2. ค ามรู 

2.1 ค ามรูท่ีตองไดรับ 
 3) ามารถบูรณาการค ามรูใน าขา ิชาท่ี ึก ากับค ามรูใน า ตรอื่นๆ ท่ีเกี่ย ของ 

 2.2 ิธีการ อน 
  1) บรรยายพรอมยกตั อยางประกอบ ต้ังแตพื้นฐานไปจนถึงโจทยท่ีซับซอน 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยบูรณาการ า ตร าขาอื่นๆ เพื่อเปนตั อยางประกอบท่ี
เกี่ย ของอยางเ มาะ ม 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 3 
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3) มอบ มายปญ าพิเ ใ นัก ึก า ืบคนขอมูลท่ีเกี่ย ของกับ ั ขอท่ี ึก าและนําเ นอ 

ในช้ันเรียน 
 2.3 ิธีการประเมินผล 

พิจารณาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนและค ามเขาใจจากการตอบคําถามในช่ั โมงเรียน 
ตาม ภาพค ามเปนจริง เชน การใชแบบทด อบ การประเมินผลจาก ิธีการประเมินท่ี ลาก ลาย 
3. ทัก ะทางปญญา 
 3.1 ทัก ะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
  5) ามารถ ืบคนขอมูลและคนค า าค ามรูเพิ่มเติมไดด ยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชี ิต

และทันตอการเปล่ียนแปลงองคค ามรูและเทคโนโลยีใ มๆ 
 3.2 ิธีการ อน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ี งเ ริมการพัฒนาทัก ะการคิด ิเคราะ  ังเคราะ  
ตัด ินใจอยางมี ิจารณญาณ 

2) มอบ มายงานใ ผูเรียนไดมี นร มในการคิด ิ เคราะ  ัง เคราะ  ตัด ินใจ 
อยางมี ิจารณญาณ 
 3.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณากระบ นการคิดและการนําเ นอปญ าพิเ ั ขอท่ีนัก ึก ารับผิดชอบ  
2) พิจารณาผลงานทีนัก ึก า ังเคราะ เปนงานนําเ นอในช้ันเรียน 

4. ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบ 
 4.1 ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4) รูจักบทบาท นาท่ีและมีค ามรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบ มายท้ังงานบุคคลและ

งานกลุม ามารถปรับตั และทํางานร มกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประ ิทธิภาพ ามารถ

างตั ไดอยางเ มาะ มกบัค ามรับผิดชอบ 
 4.2 ิธีการ อน 

 1) กํา นดปญ าพิเ ในช้ันเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีเนนกระบ นการกลุม 
การทํางานแบบร มมือ รือ Brainstorming 

2) ใ นัก ึก ามี นร มในการอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็นงานท่ีผู อนมอบ มาย 
ใ นัก ึก าคนค า 
 4.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2) พิจารณาผลงาน การนําเ นองาน การอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็น 

5. ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท  
 5.1 ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท ท่ีตองพัฒนา 

5) ามารถใชเครื่องมือการคําน ณและเครื่องมือทาง ิ กรรมเพื่อประกอบ ิชาชีพใน าขา 
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5.2 ิธีการ อน 

1) กํา นดแบบฝก ัดใ นัก ึก าคิด ิเคราะ  ร มถึงมอบ มายงานใ ผูเรียนไดคนค าเพื่อ

นําเ นอผลงานท่ีไดร มอภิปรายและเรียบเรียงเปน ื่อนําเ นอโดยใช ลักการเขียนทาง ิชาการเพื่อ ื่อ ารใ

ผูอื่นเขาใจ เนนการ ึก าขอมูลจากแ ลงการเรียนรูท่ี ลาก ลายและมีการอางอิงแ ลงท่ีมาของขอมูลใ

ชัดเจน 
 5.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาขอมูลจากการนําเ นอผลงาน การ ื่อ าร การแ ดงค ามคิดเ ็น 
  2) พิจารณาผลงาน การใช ื่อท่ีนัก ึก านําเ นอ 

3) พิจารณางาน รือแบบฝก ัดของนัก ึก า 
 

ม ดท่ี 5 แผนการ อนและการประเมินผล 
1. แผนการ อน  
 

ัปดา

ท่ี 
ั ขอ/รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช ผู อน 

1 - แน คิดเรื่องระบบ ื่อ ารแบบเคลื่อนท่ี 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

2 
- พ้ืนฐานของเครือขายไร ายและ

องคประกอบการ ื่อ ารเคลื่อนท่ี 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

3-4 
- ชอง ัญญาณและแบบจําลอง ํา รับ

การ ื่อ ารแบบเคลื่อนท่ี 
6 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

5-6 
- แน คิดเรื่องระบบเซลลลูาร  และการ

ทํางานของระบบเซลลูลาร 
6 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

7-8 
- การเขาถึง ลายทาง และการตร จจับ

ผูใชงานในเครือขาย 
6 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

9 
- การรัก าค ามปลอดภัยบนเครือขายไร

ายและอุปกรณเคลื่อนท่ี 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

10 
- ปญ า และการจัดการปญ าบน

เครือขายไร าย 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

11 
- โปรโตคอล ํา รับการเชื่อมตอ

เครือขายไร ายและอุปกรณเคลื่อนท่ี 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

12-13 
- มาตรฐาน และขอกํา นดของ

เทคโนโลยีการ งขอมูลบนเครือขายไร

ายและอุปกรณเคลื่อนท่ี 
6 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

14 
- ตั แปร องคประกอบในระบบการ

ื่อ ารแบบเคลื่อนท่ี และการ ัดทด อบ

เครือขาย 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 
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ัปดา

ท่ี 
ั ขอ/รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช ผู อน 

15 
- เทคโนโลยีปจจุบัน ํา รับระบบ ื่อ าร

เคลื่อนท่ี และแน โนมของเทคโนโลยีใน

อนาคต 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู ิธีการประเมิน ัปดา  ประเมิน 
ัด นของการ

ประเมินผล 

ดานท่ี 1 ขอ 2 
ดานท่ี 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัติตน

ตามระเบียบขอบังคับของม า ิทยาลัย 
- การ งงานตรงเ ลา 

ตลอดภาคการ ึก า 
10% 
10% 

ดานท่ี 2 ขอ 3 
ดานท่ี 3 ขอ 5 
ดานท่ี 4 ขอ 4 

- การทํางานร มกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการ ึก าคนค า 
- ค าม ามารถในการนําเ นอ 

ตลอดภาคการ ึก า 15% 

ดานท่ี 3 ขอ 5 
ดานท่ี 5 ขอ 5 

- การทด อบกลางภาค 
- การทด อบปลายภาค 
- การทด อบยอย 

ตามปฏิทินการ ึก า 
 

ตลอดภาคการ ึก า 

25% 
30% 
10% 

 

 
ม ดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ อน 

1. ตําราและเอก าร ลัก 
เอก ารประกอบการ อนท่ีจัดทําโดยผู อน 

2. เอก ารและขอมูล ําคัญ 
Introduction to Mobile Network Engineering (1st Edition), Alexander Kukushkin, 2018 
Mobile Communication (2nd Edition), Jochen H. Schiller, 2003 

3. ขอมูลอิเล็กทรอนิก , เ ็บไซด 
เ ็บไซตท่ีเกี่ย ของ 

 
ม ดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของราย ิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประ ิทธิผลของราย ิชาโดยนัก ึก า 
 1) แบบประเมินการ อนของอาจารยโดยนัก ึก า 
 2) รุปผลประเมินการ อน 
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2. กลยุทธการประเมินการ อน 
 1) ผลการเรียนของนัก ึก า 
 2) การ ังเกตการณจากคณะผู อน 
3. การปรับปรุงการ อน 

1) อาจารยผู อนเขาร มการประชุมเชิงปฏิบัติการณเพื่อเพิ่มค ามรูและการพัฒนากระบ นการ อน 
2) นําน ัตกรรมการ อนท่ีเกี่ย ของมาใชปรับรุงรูปแบบการ อน 

 
4. การท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 
 1) ท น อบผล ัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนัก ึก า โดยคณะกรรมการท น อบผล ัมฤทธิ์ของ าขา ิชา 

2) ตร จ อบผลการประเมินการเรียนรูของนัก ึก า โดยผู อนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบท นและการ างแผนปรับปรุงประ ิทธิผลของราย ิชา 
 1) ปรับปรุงราย ิชาตามขอเ นอแนะและผลการท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 

2) นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินการ อนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการ างแผนการ อนครั้งตอไป 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบ นการเรียนการ อน 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หนา 1 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 6153703   พ้ืนฐานวิศวกรรมไมโครเวฟ   

Basic Microwave Engineering 
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต  

บรรยาย 3 ชั่วโมง/ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง /เรียนรูดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

เปนรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพัน ลี้กุล  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีสามารถวิเคราะหการแพรกระจายของคลื่นไมโครเวฟ และวิเคราะหคุณสมบัติของ

อุปกรณในระบบไมโครเวฟ 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาของระบบไมโครเวฟไดอยาง 

มีระบบ 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หนา 2 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ทบทวนสมการของแม็กซเวลล คลื่นระนาบ สายสงสัญญาณไมโครเวฟและทอนําคลื่น การวิเคราะห

วงจรขายไมโครเวฟ อิมพีแดนซและวงจรสมมูลกระแสและแรงดันเอสเมทริกซ แผนภาพการไหลของสัญญาณ 
การแมทซิงและปรับจูนอิมพีแดนซไมโครเวฟรีโซเนเตอรอุปกรณแบงกําลังงาน และคัปเปลอรแบบมีทิศทาง 
วงจรกรองสัญญาณไมโครเวฟ การเชื่อมตอสัญญาณไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การแพรกระจาย
คลื่นไมโครเวฟ พื้นฐานการวัดทางไมโครเวฟ การประยุกตใช 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

- 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ 
ความเปนมนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
  1) ใหรูจักการตรงตอเวลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย 
  2) มอบหมายงานใหรับผิดชอบเปนกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
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2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

 4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

2.2 วิธีการสอน 
 1) บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ ตั้งแตพ้ืนฐานไปจนถึงโจทยที่ซบัซอน 
 2) ทดลองปฏิบัติจริง ทํางานกลุม 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
  2) การซักถามในชั้นเรียน  
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
   1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.2 วิธีการสอน 
 1) นําความรูท่ีไดมาทําการวิเคราะหและแกปญหาโจทย 
 2) ศึกษาคนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายนอกเวลา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอยทฤษฎี สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  2) คุณภาพรายงานการศึกษาคนควา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวก ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
 1) มอบหมายงานกลุมในชั้นเรียน และรายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) มอบหมายงานกลุมใหมีสวนรวมในชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) รายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) พฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
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 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
5.2 วิธีการสอน 

1) การใชเครื่องคํานวณเพ่ือคํานวณโจทยที่ตัวเลขซับซอน 
2) มอบหมายงานใหนําเสนอหนาชั้นเรียน และถามตอบการนําเสนอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) แบบทดสอบความรู 
2) การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
3) ความถูกตองของรายงานการคนควา การเรียบเรียงเน้ือหา 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1-2 บทที่ 1  
- ทฤษฎีคลื่นไมโครเวฟพ้ืนฐาน 
- สมการแม็กซเวลล 
- เงื่อนไขขอบเขต 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

3 บทท่ี 2 
ทฤษฏีสายนําสัญญาณ 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

4-5 บทที่ 3  
ทอนําคลื่นและสายสงยานไมโครเวฟ 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

6-7 บทที่ 4 
การวิเคราะหวงจรขายและเอสพารา
มิเตอร 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

8-9 บทที่ 5 
การแมทชชิ่งอิมพีแดนซ 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

10-11 บทที่ 6 
- อุปกรณแบงกําลังงาน  
- คัปเปลอรแบบมีทิศทาง 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

12 บทที่ 7 
รีโซเนเตอร 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

13 บทที่ 8  
วงจรกรองความถี่ในระบบไมโครเวฟ 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอ /รายละเอยีด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

14 บทที่ 9  
ระบบไมโครเวฟ 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

15 บทที่ 10  
การวัดทางไมโครเวฟและการ
ประยุกตใชงาน 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลยั 
- การสงงานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
10% 

ดานที่ 1 ขอ 3 
ดานที่ 3 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 2 
ดานที่ 5 ขอ 3 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การทํางานรวมกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการศึกษาคนควา 
- ความสามารถในการนําเสนอ 

สัปดาหที่ 4  
สัปดาหที่ 15  

5% 

ดานที่ 2 ขอ 2 
ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 3 ขอ 1 
ดานที่ 5 ขอ 5 

- การทดสอบกลางภาค 
- การทดสอบปลายภาค 
- การทดสอบยอย 

สัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

ตลอดภาคการศึกษา 

20% 
35% 
10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Porza, D. M. (2012). Microwave Engineering. 4th Ed. John Wiley & Sons : NYSE. 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวม 
 2) ประเมินจากเอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบ 

3) ประเมินจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในระหวางภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชาและรายงานผลตอคณะ 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ดําเนินการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และรายงานผลการทวนสอบในการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินการของสาขาวิชาประจําปการศึกษา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนและการทวนสอบ มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) สําหรับภาคการศึกษาตอไป 
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รายละเอียดของราย ิชา 

ช่ือ ถาบันอุดม ึก า 
ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ิทยาเขต/คณะ/ภาค ิชา 
คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม  าชา ิชา ิ กรรมไฟฟา 
 

ม ดท่ี 1 ขอมูลท่ั ไป 
1. ร ั และช่ือราย ิชา 

6153711 ิ กรรม ายอากา  
Antenna Engineering 

2. จําน น น ยกิต 
3 น ยกิต (3-0-6) 
บรรยาย 3 ช่ั โมง  ปฏิบัติการ - ช่ั โมง  และการเรียนรูด ยตั เอง 6 ช่ั โมง 

3. ลัก ูตรและประเภทของราย ิชา 
ลัก ูตร ิ กรรม าตรบัณฑิต าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา  

กลุม ิชาเฉพาะทาง ิ กรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบราย ิชาและอาจารยผู อน 

ผู อน   อาจารยปรมินทร ง เจริญ  
ผูรับผิดชอบราย ิชา คณาจารย าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 

 
5. ภาคการ ึก า/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการ ึก าท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 
6. ราย ิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 

ไมมี 
7. ราย ิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 

ไมมี 
8. ถานท่ีเรียน   

คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม   ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
9. ันท่ีจัดทํา รือปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาคร้ังลา ุด 

ันท่ีจัดทําราย ิชา 3 พฤ จิกายน 2563 
ันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาครั้งลา ุด  ไมมี 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 1 
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ม ดท่ี 2 จุดมุง มายและ ัตถุประ งค 
1. จุดมุง มายของราย ิชา 
 1) นัก ึก าเขาใจการ ิเคราะ ค ามเขม นามไฟฟา และค าม นาแนนฟลักซไฟฟาด ยกฎของ 
คูลอมป กฎของเกา และค าม ัมพันธของไดเ อรเจนซ 

2) นัก ึก าเขาใจค าม ําคัญ ักยทางไฟฟา พลังงาน อิทธิพลของตั นําไดอิเล็กตริกและค ามจุไฟฟา 
 3) นัก ึก าเขาใจการ ิเคราะ นามแมเ ล็ก ถิต แรงท่ีกระทําใน นามแมเ ล็ก ารแมเ ล็กและ

ค ามเ นี่ย นํา นามท่ีเปล่ียนแปลงกับเ ลา โดยการใช มการของแม็กซเ ล มการของป ซซองและลาปลาซ 
2. ัตถุประ งคในการพฒันา/ปรับปรุงราย ิชา 

ไมมี 
 

ม ดท่ี 3 ลัก ณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายราย ิชา  

คําจํากัดค ามและทฤ ฎีพื้นฐาน จุดกําเนิดแบบไอโซโทรปก แบบรูปของ นามและกําลังงาน ทิ ทาง

และอัตราขยาย ประ ิทธิภาพ โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซอินพุตและแบนด ิดท มการการ ง ัญญาณของฟริ  

การแพรกระจายจาก น ยกระแ  ผลกระทบของกรา ด คุณ มบัติการแพรกระจายคล่ืนของ ายอากา แบบ

เ นล ด ายอากา แบบอาเรย ายอากา แบบยากิอุดะ ายอากา แบบล็อกเพอริโอดิก ายอากา แบบชอง

เปด ายอากา แบบไมโคร ตริป ายอากา รูปแบบใ ม ํา รับประยุกตใชงานในปจจุบัน การ ัดคุณ มบัติ

ของ ายอากา  
2. จําน นช่ั โมงท่ีใชตอภาคการ ึก า 

 

บรรยาย อนเ ริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาค นาม/การฝกงาน การ ึก าด ยตนเอง 

45 ช่ั โมง 
ตามค ามตองการ 

ของนัก ึก า 
ไมมี 90 ช่ั โมง 

 

3. จําน นช่ั โมงตอ ัปดา ท่ีอาจารยใ คําปรึก าและแนะนําทาง ิชาการแกนัก ึก าเปนรายบุคคล 
ัปดา ละ 4 ช่ั โมง โดยผู อนจะจัดเ ลาใ นัก ึก าเขาพบและปรึก าปญ า โดยประกา แจง 

ใ นัก ึก าทราบผาน ื่อโซเช่ียล รือประกา นา องพักอาจารย าขา ิชา ิ กรรมโทรคมนาคมและ

าร นเท  ตึก 38 อง 38603 
 
 
 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 2 
 

213



                   มคอ.3  มรรพ.                                                                                                                      

ม ดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนัก ึก า 
 

ราย ิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ค ามร ู 3. ทัก ะทางปญญา 

4. ทัก ะค าม ัมพันธ

ระ างบุคคลและ

ค ามรับผิดชอบ 

5. ทัก ะการ ิเคราะ

การ ื่อ ารและ

เทคโนโลยี าร นเท  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6153711
ิ กรรม

ายอากา  
 { z    z  {   { {   { { { { z    { { z 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

2) มี ินัย ตรงตอเ ลา รับผิดชอบตอตนเองและ ังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและ ังคม  
 1.2 ิธีการ อน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีกระตุนใ นัก ึก าแ ดงพฤติกรรมค ามเ ีย ละ และ

ซื่อ ัตย ุจริต 
2) งเ ริมการมี ินัย การตรงตอเ ลา การ งงานตามกํา นดเ ลาและมีค ามซื่อ ัตย 

ในการทํากิจกรรม รืองานท่ีมอบ มาย 
3) งเ ริมใ ผูเรียนมี นร มในกิจกรรม รือเขาร มกิจกรรมท้ังในและนอก องเรียน 
4) รางขอตกลงเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนใ เ มาะ มและถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับของม า ิทยาลัย 
 1.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาจากพฤติกรรมการแตงกายและการปฏิบัติตนของนัก ึก า 

2) พิจารณาคะแนนการเขาเรียน การ งงานตามกํา นดเ ลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ขอบังคับของม า ิทยาลัย 

3) พิจารณาพฤติกรรมท่ีแ ดงออกดานคุณธรรมจริยธรรมของนัก ึก าจากผลงาน ผลการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
2. ค ามรู 

2.1 ค ามรูท่ีตองไดรับ 
 1) มีค ามรูค ามเขาใจทางคณิต า ตรพื้นฐาน ิทยา า ตรพื้นฐาน ิ กรรมพื้นฐานและ

เ ร ฐ า ตร เพื่อประยุกตใชงานกับงานทางดาน ิ กรรมท่ีเกี่ย ของและการ รางน ัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี 
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 2.2 ิธีการ อน 
  1) บรรยายพรอมยกตั อยางประกอบ ต้ังแตพื้นฐานไปจนถึงโจทยท่ีซับซอน 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยบูรณาการ า ตร าขาอื่นๆ เพื่อเปนตั อยางประกอบท่ี
เกี่ย ของอยางเ มาะ ม 

3) มอบ มายปญ าพิเ ใ นัก ึก า ืบคนขอมูลท่ีเกี่ย ของกับ ั ขอท่ี ึก าและนําเ นอ 
ในช้ันเรียน 
 2.3 ิธีการประเมินผล 

พิจารณาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนและค ามเขาใจจากการตอบคําถามในช่ั โมงเรียน 
ตาม ภาพค ามเปนจริง เชน การใชแบบทด อบ การประเมินผลจาก ิธีการประเมินท่ี ลาก ลาย 
3. ทัก ะทางปญญา 
 3.1 ทัก ะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
  5) ามารถ ืบคนขอมูลและคนค า าค ามรูเพิ่มเติมไดด ยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชี ิต

และทันตอการเปล่ียนแปลงองคค ามรูและเทคโนโลยีใ มๆ 
 3.2 ิธีการ อน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ี งเ ริมการพัฒนาทัก ะการคิด ิเคราะ  ังเคราะ  
ตัด ินใจอยางมี ิจารณญาณ 

2) มอบ มายงานใ ผูเรียนไดมี นร มในการคิด ิ เคราะ  ัง เคราะ  ตัด ินใจ 
อยางมี ิจารณญาณ 
 3.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณากระบ นการคิดและการนําเ นอปญ าพิเ ั ขอท่ีนัก ึก ารับผิดชอบ  
2) พิจารณาผลงานทีนัก ึก า ังเคราะ เปนงานนําเ นอในช้ันเรียน 

4. ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบ 
 4.1 ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4) รูจักบทบาท นาท่ีและมีค ามรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบ มายท้ังงานบุคคลและ

งานกลุม ามารถปรับตั และทํางานร มกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประ ิทธิภาพ ามารถ

างตั ไดอยางเ มาะ มกับค ามรับผิดชอบ 
 4.2 ิธีการ อน 

 1) กํา นดปญ าพิเ ในช้ันเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีเนนกระบ นการกลุม 
การทํางานแบบร มมือ รือ Brainstorming 

2) ใ นัก ึก ามี นร มในการอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็นงานท่ีผู อนมอบ มาย 
ใ นัก ึก าคนค า 
 4.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2) พิจารณาผลงาน การนําเ นองาน การอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็น 
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5. ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท  
 5.1 ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท ท่ีตองพัฒนา 

5) ามารถใชเครื่องมือการคําน ณและเครื่องมือทาง ิ กรรมเพื่อประกอบ ิชาชีพใน าขา 
5.2 ิธีการ อน 

1) กํา นดแบบฝก ัดใ นัก ึก าคิด ิเคราะ  ร มถึงมอบ มายงานใ ผูเรียนไดคนค าเพื่อ

นําเ นอผลงานท่ีไดร มอภิปรายและเรียบเรียงเปน ื่อนําเ นอโดยใช ลักการเขียนทาง ิชาการเพื่อ ื่อ ารใ

ผูอื่นเขาใจ เนนการ ึก าขอมูลจากแ ลงการเรียนรูท่ี ลาก ลายและมีการอางอิงแ ลงท่ีมาของขอมูลใ

ชัดเจน 
 5.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาขอมูลจากการนําเ นอผลงาน การ ื่อ าร การแ ดงค ามคิดเ ็น 
  2) พิจารณาผลงาน การใช ื่อท่ีนัก ึก านําเ นอ 

3) พิจารณางาน รือแบบฝก ัดของนัก ึก า 
 

ม ดท่ี 5 แผนการ อนและการประเมินผล 
1. แผนการ อน  
 

ัปดา

ท่ี 
ั ขอ/รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช 
ผู อน 

1 - ทฤ ฎี นามแมเ ล็กไฟฟา 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

2 - นิยามและทฤ ฎีพ้ืนฐาน ายอากา  3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

3 - มการการแพรกระจายคลื่น 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

4 - แ ลงจายพลังงานแบบไอโซโทรปก 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

5 - ตั แปรอิมพีแดนซของ ายอากา  3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

6 - ระนาบการแพรกระจายคลื่น 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

7 
- การแพรกระจายคลื่นเน่ืองจาก

องคประกอบของกระแ  
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

8-9 
- คุณ มบัติการแพรกระจายคลื่นของ

ายอากา แบบเชิงเ น 
6 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

10 - ายอากา แบบอารเรย 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 
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ัปดา

ท่ี 
ั ขอ/รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช ผู อน 

11 - ายอากา แบบยากิ-อูดะ 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

12 - ายอากา แบบล็อกพีริออดิก 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

13 - ายอากา แบบอะเพอเจอร 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

14 
- กําลังงานและแบบรูปการแพรกระจาย

กําลังงาน 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

15 
- ทิ ทางการแพรกระจายคลื่นและอัตรา

การขยายของ ายอากา  
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู ิธีการประเมิน ัปดา  ประเมิน 
ัด นของการ

ประเมินผล 

ดานท่ี 1 ขอ 2 
ดานท่ี 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัติตน

ตามระเบียบขอบังคับของม า ิทยาลัย 
- การ งงานตรงเ ลา 

ตลอดภาคการ ึก า 
10% 
10% 

ดานท่ี 3 ขอ 5 
ดานท่ี 4 ขอ 4 

- การทํางานร มกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการ ึก าคนค า 
- ค าม ามารถในการนําเ นอ 

ตลอดภาคการ ึก า 15% 

ดานท่ี 2 ขอ 1 
ดานท่ี 3 ขอ 5 
ดานท่ี 5 ขอ 5 

- การทด อบกลางภาค 
- การทด อบปลายภาค 
- การทด อบยอย 

ตามปฏิทินการ ึก า 
 

ตลอดภาคการ ึก า 

25% 
30% 
10% 

 

 
ม ดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ อน 

1. ตําราและเอก าร ลัก 
เอก ารประกอบการ อนท่ีจัดทําโดยผู อน 

2. เอก ารและขอมูล ําคัญ 
Engineering Electromagnetics (8th Edition), William H. Hayt, JR., 2012 

3. ขอมูลอิเล็กทรอนิก , เ ็บไซด 
เ ็บไซตท่ีเกี่ย ของ 
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ม ดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของราย ิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประ ิทธิผลของราย ิชาโดยนัก ึก า 
 1) แบบประเมินการ อนของอาจารยโดยนัก ึก า 
 2) รุปผลประเมินการ อน 
2. กลยุทธการประเมินการ อน 
 1) ผลการเรียนของนัก ึก า 
 2) การ ังเกตการณจากคณะผู อน 
3. การปรับปรุงการ อน 

1) อาจารยผู อนเขาร มการประชุมเชิงปฏิบัติการณเพื่อเพิ่มค ามรูและการพัฒนากระบ นการ อน 
2) นําน ัตกรรมการ อนท่ีเกี่ย ของมาใชปรับรุงรูปแบบการ อน 

 
4. การท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 
 1) ท น อบผล ัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนัก ึก า โดยคณะกรรมการท น อบผล ัมฤทธิ์ของ าขา ิชา 

2) ตร จ อบผลการประเมินการเรียนรูของนัก ึก า โดยผู อนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบท นและการ างแผนปรับปรุงประ ิทธิผลของราย ิชา 
 1) ปรับปรุงราย ิชาตามขอเ นอแนะและผลการท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 

2) นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินการ อนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการ างแผนการ อนครั้งตอไป 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบ นการเรียนการ อน 
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รายละเอียดของราย ิชา 

ช่ือ ถาบันอุดม ึก า 
ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ิทยาเขต/คณะ/ภาค ิชา 
คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม  าชา ิชา ิ กรรมไฟฟา 
 

ม ดท่ี 1 ขอมูลท่ั ไป 
1. ร ั และช่ือราย ิชา 

6153701 การ ื่อ ารดิจิทัล 
Digital Communication 

2. จําน น น ยกิต 
3 น ยกิต (3-0-6) 
บรรยาย 3 ช่ั โมง  ปฏิบัติการ - ช่ั โมง  และการเรียนรูด ยตั เอง 6 ช่ั โมง 

3. ลัก ูตรและประเภทของราย ิชา 
ลัก ูตร ิ กรรม าตรบัณฑิต าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา  

กลุม ิชาเฉพาะทาง ิ กรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบราย ิชาและอาจารยผู อน 

ผู อน   อาจารยปรมินทร ง เจริญ  
ผูรับผิดชอบราย ิชา คณาจารย าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 

 
5. ภาคการ ึก า/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการ ึก าท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 
6. ราย ิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 

ไมมี 
7. ราย ิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 

ไมมี 
8. ถานท่ีเรียน   

คณะเทคโนโลยีอุต า กรรม   ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
9. ันท่ีจัดทํา รือปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาคร้ังลา ุด 

ันท่ีจัดทําราย ิชา 3 พฤ จิกายน 2563 
ันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของราย ิชาครั้งลา ุด  ไมมี 
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ม ดท่ี 2 จุดมุง มายและ ัตถุประ งค 
1. จุดมุง มายของราย ิชา 
 1) นัก ึก าเขาใจทฤ ฎีการชักตั อยางด ยกระบ นการ ุมและค ามนาจะเปน 

2) นัก ึก าเขาใจการเขาร ั ัญญาณ การจัดรูปรางพัล  การตร จจับ ัญญาณ เทคนิคการมอดูเลต

แบบดิจิทัล 
 3) นัก ึก าเขาใจเบ้ืองตนเกี่ย กับทฤ ฎีขา าร การเขาร ั ตนทาง การเขาร ั ชอง ัญญาณ 
2. ัตถุประ งคในการพัฒนา/ปรับปรุงราย ิชา 

ไมมี 
 

ม ดท่ี 3 ลัก ณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายราย ิชา  

ทบท นค ามนาจะเปนและกระบ นการ ุม ปริภูมิ ัญญาณ ช งก างค ามถ่ีไนค ิ ท่ีตํ่าท่ี ุดการ

ตร จ า ัญญาณ ัญญาณรบก นแบบขา บ ก )เอดับเบิลยูจีเอ็น( เทคนิคการกลํ้า ัญญาณแบบดิจิทัล ซิกมา

เดลตา การ ิเคราะ มรรถนะ การ ม าร อิคลอไรเซชัน ทฤ ฎีขอมูลเบ้ืองตน การเขาร ั แ ลงกําเนิด การ

เขาร ั ชอง ัญญาณ ระบบ ลายชอง ัญญาณและ ลายพา ะ เทคนิค เปกตรัมแผออก ชอง ัญญาณการ

เลือน ายแบบ ลาย ิถี 
2. จําน นช่ั โมงท่ีใชตอภาคการ ึก า 

 

บรรยาย อนเ ริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาค นาม/การฝกงาน การ ึก าด ยตนเอง 

45 ช่ั โมง 
ตามค ามตองการ 

ของนัก ึก า 
ไมมี 90 ช่ั โมง 

 

3. จําน นช่ั โมงตอ ัปดา ท่ีอาจารยใ คําปรึก าและแนะนําทาง ิชาการแกนัก ึก าเปนรายบุคคล 
ัปดา ละ 4 ช่ั โมง โดยผู อนจะจัดเ ลาใ นัก ึก าเขาพบและปรึก าปญ า โดยประกา แจง 

ใ นัก ึก าทราบผาน ื่อโซเช่ียล รือประกา นา องพักอาจารย าขา ิชา ิ กรรมโทรคมนาคมและ

าร นเท  ตึก 38 อง 38603 
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ม ดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนัก ึก า 
 

ราย ิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ค ามร ู 3. ทัก ะทางปญญา 

4. ทัก ะค าม ัมพันธ

ระ างบุคคลและ

ค ามรับผิดชอบ 

5. ทัก ะการ ิเคราะ

การ ื่อ ารและ

เทคโนโลยี าร นเท  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6153701
การ

ื่ออ าร

ดิจิทัล 

 { z  {  z  {   { z   { { { { z  {  { { { 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

2) มี ินัย ตรงตอเ ลา รับผิดชอบตอตนเองและ ังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและ ังคม  
 1.2 ิธีการ อน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีกระตุนใ นัก ึก าแ ดงพฤติกรรมค ามเ ีย ละ และ

ซื่อ ัตย ุจริต 
2) งเ ริมการมี ินัย การตรงตอเ ลา การ งงานตามกํา นดเ ลาและมีค ามซื่อ ัตย 

ในการทํากิจกรรม รืองานท่ีมอบ มาย 
3) งเ ริมใ ผูเรียนมี นร มในกิจกรรม รือเขาร มกิจกรรมท้ังในและนอก องเรียน 
4) รางขอตกลงเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนใ เ มาะ มและถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับของม า ิทยาลัย 
 1.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาจากพฤติกรรมการแตงกายและการปฏิบัติตนของนัก ึก า 

2) พิจารณาคะแนนการเขาเรียน การ งงานตามกํา นดเ ลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ
ขอบังคับของม า ิทยาลัย 

3) พิจารณาพฤติกรรมท่ีแ ดงออกดานคุณธรรมจริยธรรมของนัก ึก าจากผลงาน ผลการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
2. ค ามรู 

2.1 ค ามรูท่ีตองไดรับ 
 1) มีค ามรูค ามเขาใจทางคณิต า ตรพื้นฐาน ิทยา า ตรพื้นฐาน ิ กรรมพื้นฐานและ

เ ร ฐ า ตร เพื่อประยุกตใชงานกับงานทางดาน ิ กรรมท่ีเกี่ย ของและการ รางน ัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี 
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 2.2 ิธีการ อน 
  1) บรรยายพรอมยกตั อยางประกอบ ต้ังแตพื้นฐานไปจนถึงโจทยท่ีซับซอน 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยบูรณาการ า ตร าขาอื่นๆ เพื่อเปนตั อยางประกอบท่ี
เกี่ย ของอยางเ มาะ ม 

3) มอบ มายปญ าพิเ ใ นัก ึก า ืบคนขอมูลท่ีเกี่ย ของกับ ั ขอท่ี ึก าและนําเ นอ 
ในช้ันเรียน 
 2.3 ิธีการประเมินผล 

พิจารณาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนและค ามเขาใจจากการตอบคําถามในช่ั โมงเรียน 
ตาม ภาพค ามเปนจริง เชน การใชแบบทด อบ การประเมินผลจาก ิธีการประเมินท่ี ลาก ลาย 
3. ทัก ะทางปญญา 
 3.1 ทัก ะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

2) ามารถ ิเคราะ ถานการณตางๆ โดยใชแน คิด ลักการ ทฤ ฎี และกระบ นการตางๆ 

ตาม าระ ิชา 
 3.2 ิธีการ อน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ี งเ ริมการพัฒนาทัก ะการคิด ิเคราะ  ังเคราะ  
ตัด ินใจอยางมี ิจารณญาณ 

2) มอบ มายงานใ ผูเรียนไดมี นร มในการคิด ิ เคราะ  ัง เคราะ  ตัด ินใจ 
อยางมี ิจารณญาณ 
 3.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณากระบ นการคิดและการนําเ นอปญ าพิเ ั ขอท่ีนัก ึก ารับผิดชอบ  
2) พิจารณาผลงานทีนัก ึก า ังเคราะ เปนงานนําเ นอในช้ันเรียน 

4. ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบ 
 4.1 ทัก ะค าม ัมพันธระ างบุคคลและค ามรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4) รูจักบทบาท นาท่ีและมีค ามรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบ มายท้ังงานบุคคลและ

งานกลุม ามารถปรับตั และทํางานร มกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประ ิทธิภาพ ามารถ

างตั ไดอยางเ มาะ มกับค ามรับผิดชอบ 
 4.2 ิธีการ อน 

 1) กํา นดปญ าพิเ ในช้ันเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ อนท่ีเนนกระบ นการกลุม 
การทํางานแบบร มมือ รือ Brainstorming 

2) ใ นัก ึก ามี นร มในการอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็นงานท่ีผู อนมอบ มาย 
ใ นัก ึก าคนค า 
 4.3 ิธีการประเมินผล 

1) พิจารณาพฤติกรรมการทํางานกลุม 
2) พิจารณาผลงาน การนําเ นองาน การอภิปรายแลกเปล่ียนค ามคิดเ ็น 
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5. ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท  
 5.1 ทัก ะการ ิเคราะ เชิงตั เลข การ ื่อ าร และการใชเทคโนโลยี าร นเท ท่ีตองพัฒนา 

5) ามารถใชเครื่องมือการคําน ณและเครื่องมือทาง ิ กรรมเพื่อประกอบ ิชาชีพใน าขา 
5.2 ิธีการ อน 

1) กํา นดแบบฝก ัดใ นัก ึก าคิด ิเคราะ  ร มถึงมอบ มายงานใ ผูเรียนไดคนค าเพื่อ

นําเ นอผลงานท่ีไดร มอภิปรายและเรียบเรียงเปน ื่อนําเ นอโดยใช ลักการเขียนทาง ิชาการเพื่อ ื่อ ารใ

ผูอื่นเขาใจ เนนการ ึก าขอมูลจากแ ลงการเรียนรูท่ี ลาก ลายและมีการอางอิงแ ลงท่ีมาของขอมูลใ

ชัดเจน 
 5.3 ิธีการประเมินผล 
  1) พิจารณาขอมูลจากการนําเ นอผลงาน การ ื่อ าร การแ ดงค ามคิดเ ็น 
  2) พิจารณาผลงาน การใช ื่อท่ีนัก ึก านําเ นอ 

3) พิจารณางาน รือแบบฝก ัดของนัก ึก า 
 

ม ดท่ี 5 แผนการ อนและการประเมินผล 
1. แผนการ อน  
 

ัปดา

ท่ี 
ั ขอ/รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช 
ผู อน 

1 - ทฤ ฎีค ามนาจะเปน 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

2-3 - พ้ืนฐาน ัญญาณและระบบ 6 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

4 - ตั แปร ุมและกระบ นการ ุม 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

5 
- การมอดูเลตร ั พัล  
 

3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

6 - การมอดูเลต ัญญาณแถบค ามถ่ีผาน 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

7-8 - งจรภาครับ ํา รับ ัญญาณไบนารี่ 6 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

9 - พ้ืนฐานการมอดูเลต ัญญาณผานแถบ 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

10-11 
- การมอดูเลต ัญญาณผานแถบแบบ

เอ็ม-อารี 
6 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

12-13 - การ ง ัญญาณพัล แถบค ามถ่ีฐาน 6 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 5 
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ัปดา

ท่ี 
ั ขอ/รายละเอียด จําน น

ช่ั โมง 
กิจกรรมการเรียน/ 

การ อนท่ีใช ผู อน 

14 
- ทฤ ฎีขา ารและการเขาร ั แ ลง

ตนทาง 
3 

- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

15 - การเขาร ั ชอง ัญญาณ 3 
- บรรยายจาก ื่อนําเ นอ  
- แบบฝก ัด 

อ. ปรมินทร ง เจริญ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู ิธีการประเมิน ัปดา  ประเมิน 
ัด นของการ

ประเมินผล 

ดานท่ี 1 ขอ 2 
ดานท่ี 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัติตน

ตามระเบียบขอบังคับของม า ิทยาลัย 
- การ งงานตรงเ ลา 

ตลอดภาคการ ึก า 
10% 
10% 

ดานท่ี 3 ขอ 2 
ดานท่ี 4 ขอ 4 

- การทํางานร มกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการ ึก าคนค า 
- ค าม ามารถในการนําเ นอ 

ตลอดภาคการ ึก า 15% 

ดานท่ี 2 ขอ 1 
ดานท่ี 3 ขอ 2 
ดานท่ี 5 ขอ 5 

- การทด อบกลางภาค 
- การทด อบปลายภาค 
- การทด อบยอย 

ตามปฏิทินการ ึก า 
 

ตลอดภาคการ ึก า 

25% 
30% 
10% 

 

 
ม ดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ อน 

1. ตําราและเอก าร ลัก 
เอก ารประกอบการ อนท่ีจัดทําโดยผู อน 

2. เอก ารและขอมูล ําคัญ 
การ ื่อ ารดิจิทัล, ปยะ โค ินทท ี ัฒน,  
ระบบการ ื่อ ารดิจิทัล, พรชัย ทรัพยนิธิ,  

3. ขอมูลอิเล็กทรอนิก , เ ็บไซด 
เ ็บไซตท่ีเกี่ย ของ 

 
ม ดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของราย ิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประ ิทธิผลของราย ิชาโดยนัก ึก า 
 1) แบบประเมินการ อนของอาจารยโดยนัก ึก า 
 2) รุปผลประเมินการ อน 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 6 
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2. กลยุทธการประเมินการ อน 
 1) ผลการเรียนของนัก ึก า 
 2) การ ังเกตการณจากคณะผู อน 
3. การปรับปรุงการ อน 

1) อาจารยผู อนเขาร มการประชุมเชิงปฏิบัติการณเพื่อเพิ่มค ามรูและการพัฒนากระบ นการ อน 
2) นําน ัตกรรมการ อนท่ีเกี่ย ของมาใชปรับรุงรูปแบบการ อน 

4. การท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 
 1) ท น อบผล ัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนัก ึก า โดยคณะกรรมการท น อบผล ัมฤทธิ์ของ าขา ิชา 

2) ตร จ อบผลการประเมินการเรียนรูของนัก ึก า โดยผู อนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบท นและการ างแผนปรับปรุงประ ิทธิผลของราย ิชา 
 1) ปรับปรุงราย ิชาตามขอเ นอแนะและผลการท น อบมาตรฐานผล ัมฤทธิ์ของนัก ึก าในราย ิชา 

2) นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินการ อนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการ างแผนการ อนครั้งตอไป 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบ นการเรียนการ อน 

าขา ิชา ิ กรรมไฟฟา 7 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
6152403 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

Data Communication and Networking 
2. จํานวนหนวยกิต  
 3 หนวยกิต  

บรรยาย 3 ชั่วโมง/ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง /เรียนรูดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

เปนรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพัน ลี้กุล  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
2) เพื่อใหนักศึกษามีความดานรูสถาปตยกรรมของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร และ

ซอฟตแวรควบคุมเครือขาย 
3) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาของระบบไมโครเวฟไดอยาง 

มีระบบ 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ทบทวนสมการของแม็กซเวลล คลื่นระนาบ สายสงสัญญาณไมโครเวฟและทอนําคลื่น การวิเคราะห

วงจรขายไมโครเวฟ อิมพีแดนซและวงจรสมมูลกระแสและแรงดันเอสเมทริกซ แผนภาพการไหลของสัญญาณ 
การแมทซิงและปรับจูนอิมพีแดนซไมโครเวฟรีโซเนเตอรอุปกรณแบงกําลังงาน และคัปเปลอรแบบมีทิศทาง 
วงจรกรองสัญญาณไมโครเวฟ การเชื่อมตอสัญญาณไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การแพรกระจาย
คลื่นไมโครเวฟ พื้นฐานการวัดทางไมโครเวฟ การประยุกตใช 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

ตามความตองการของ
นักศึกษา 

- 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 
 สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตึก 38  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ 
ความเปนมนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
  1) ใหรูจักการตรงตอเวลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย 
  2) มอบหมายงานใหรับผิดชอบเปนกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
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2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

 4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

2.2 วิธีการสอน 
 1) บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ ตั้งแตพ้ืนฐานไปจนถึงโจทยที่ซบัซอน 
 2) ทดลองปฏิบัติจริง ทํางานกลุม 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
  2) การซักถามในชั้นเรียน  
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
   1) มีความคิดอยางมีวจิารณญาณ 
   2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.2 วิธีการสอน 
 1) นําความรูท่ีไดมาทําการวิเคราะหและแกปญหาโจทย 
 2) ศึกษาคนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายนอกเวลา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ทดสอบยอยทฤษฎี สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
  2) คุณภาพรายงานการศึกษาคนควา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวก ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
 1) มอบหมายงานกลุมในชั้นเรียน และรายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) มอบหมายงานกลุมใหมีสวนรวมในชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) รายงานการศึกษาคนควานอกเวลา 
 2) พฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
5.2 วิธีการสอน 

1) การใชคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหงานที่เก่ียวของ 
2) มอบหมายงานใหนําเสนอหนาชั้นเรียน และถามตอบการนําเสนอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1) แบบทดสอบความรู 
2) การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 
3) ความถูกตองของรายงานการคนควา การเรียบเรียงเน้ือหา 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอยีด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1-2 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
เบ้ืองตน สถาปตยกรรมเครือขาย
แบบช้ัน  

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

3-4 เกณฑวิธกีารติดตอแบบจุดตอจุด
และการเชื่อมโยง 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

5-6 แบบจําลองการประวิงในเครือขาย
ขอมูล เกณฑวิธีในการควบคุมการ
เขาถึงตัวกลาง 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

7-8 การควบคุมอัตราการไหล ควบคุม
ความผิดพลาด 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

9-10 เครือขายทองถ่ิน เครือขายสวิตชิง 6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

11-12 การจัดเสนทางในเครือขายขอมูล
และซอฟตแวรควบคุมเครือขายจาก
จุดเดียว (SDN) 

6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

13-14 ความมั่นคงของเครือขาย  6 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 

15 เครือขายคลาวด สถาปตยกรรมและ
ระบบ 

3 - บรรยายพรอมสื่อนําเสนอ 
- แบบฝกหัด 
- ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 4 

- การเขาชั้นเรียน และการปฏิบัตตินตาม
ระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลยั 
- การสงงานตรงเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 
15% 

 
10% 

ดานที่ 1 ขอ 3 
ดานที่ 3 ขอ 2 
ดานที่ 4 ขอ 2 
ดานที่ 5 ขอ 3 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การทํางานรวมกันเปนกลุม  
- คุณภาพผลการศึกษาคนควา 
- ความสามารถในการนําเสนอ 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

ดานที่ 2 ขอ 2 
ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 3 ขอ 1 
ดานที่ 5 ขอ 5 

- การทดสอบกลางภาค 
- การทดสอบปลายภาค 
- การทดสอบยอย 

สัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

ตลอดภาคการศึกษา 

20% 
35% 
10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Forouzan, B. A. (2007). Data communications and networking. 4th ed. McGraw-Hill, 
USA. 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
 2) ประเมินการการสังเกตของผูสอน โดยรายงานในการประชุมอนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวม 
 2) ประเมินจากเอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบ 
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3) ประเมินจากรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในระหวางภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชาและรายงานผลตอคณะ 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ดําเนินการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และรายงานผลการทวนสอบในการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินการของสาขาวิชาประจําปการศึกษา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนและการทวนสอบ มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) สําหรับภาคการศึกษาตอไป 
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มคอ.3  มรรพ. 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หนา 1 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

6153202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2  
Electrical Engineering Laboratory 2 

2. จํานวนหนวยกิต  
 1 หนวยกิต (0-3-0)  
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
   กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล ฉายแสง  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ปที่ 3 
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 6152301 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 6153708 หลักการสื่อสาร 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา 8 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือฝกความมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
2) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม  
3) เพ่ือใหรูจักบทบาท หนาที่ และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4) เพ่ือฝกการใชเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรงุรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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มคอ.3  มรรพ. 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หนา 2 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 6152301 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และรายวิชา 6153708 
หลักการสื่อสาร 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

- ตามความตองการของ
นักศึกษา 

45 ชั่วโมง 
 

- 
 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 4 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

1.2 วิธีการสอน 
1) ใหความสําคัญของการมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอตกลงรวมกันในการเรียน

การสอน 
2) การตรงตอเวลาในการสงงานตามกําหนดและการเขาเรียน 
3) การรวมกันทํางานกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน  
  2) การสงงานตรงเวลา 
  3) การปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  4) พฤตกิรรมการทํางานกลุม การแบงงาน และผลสําเร็จของงาน 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
2.2 วิธีการสอน 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หนา 3 

  1) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตั้งแตพ้ืนฐานจนถึงการนําไปประยุกตใช 

  2) เนนการนําความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาวิเคราะหและเชื่อมโยงกับการใชงานจริงเพ่ือให
ผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะตางๆ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติตนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง และใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย 

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
  3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 วิธีการสอน 

  1) การเรียนรูทฤษฎีดวยการทดลองปฏิบัติจรงิ 
  2) ฝกการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นการการปฏิบัติ และสามารถแกไขปญหาได 
  3) การถายทอดความรูจากการเรียนสูผูอ่ืน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากรายงานการฝกปฏิบัต ิ

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินจากความสามารถในการทํางานแบบกลุมใหสําเร็จลุลวง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

 4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
1) การใหความสําคัญกับการใชงานเครื่องมืออยางวิธี  
 2) การปฏิบัติตามขอปฏิบัติของหองปฏิบัติการในการใชงานเครื่องมือ 

4.3 วิธีการประเมินผล  
  1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ทั้งกอนและหลังเรียน 
  2) ความเปนระเบียบตามกฎของหองปฏิบัติการ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
5.2 วิธีการสอน 

1) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ใหนักศึกษาได ใช เครื่ องมือทางดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส และทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
2) รายงานการฝกปฏิบัต ิ
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1 
-แนะนํารายวิชาและหองปฏิบัติการ 
-ทบทวนการใชงานเครื่องมือพื้นฐาน 
-แนะนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

3 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

2 
การทดลองท่ี 1 คุณลักษณะกระแสและ
แรงดันของไดโอด 

3 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

3 การทดลองท่ี 2 วงจรเรียงกระแส 3 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

4 
การทดลองท่ี 3 การทํางานของ
ทรานซิสเตอรเตอร BJT 

3 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

5 การทดลองท่ี 4 วงจรขยายทรานซสิเตอร 3 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

6 
การทดลองท่ี 5 วงจรขยายสญัญาณกลับ
เฟสและไมกลับเฟส 

3 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

7-8 
การทดลองท่ี 6 วงจรออปแอมแบบคาส
เคด 

6 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

9 
การทดลองท่ี 7 วงจรกําเนิดความถ่ีเวน
บริดจ 

3 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

10 
การทดลองท่ี 8 การแทนสัญญาณใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี ่

3 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

11-12 
การทดลองท่ี 9 การสรางและการรับ
สัญญาณเอเอ็ม  

6 
-คูมือปฏิบัตกิาร 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

13-14 
การทดลองท่ี 10 การสรางและการรับ
สัญญาณเอฟเอ็ม 

6 
-คูมือปฏิบัติการ 
-ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

15 สอบปฏิบัต ิ 3 แบบทดสอบปฏิบัติการ ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 

การเขาชั้นเรยีน  ตลอดภาคการศึกษา 15% 

การปฏิบัตตินตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลยัและหองปฏิบัติการ 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 1 ขอ 2 การสงงานตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 5% 
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ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 
ดานที่ 3 ขอ 3 
ดานที่ 5 ขอ 5 

พฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุมใน
การปฏิบัติงานกลุม 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 3 ขอ 2 
ดานที่ 3 ขอ 3 
ดานที่ 5 ขอ 5 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบตามใบ
งานทั้งหมด 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 2 ขอ 1 
ดานที่ 4 ขอ 4 
ดานที่ 5 ขอ 5 

การทดสอบปลายภาค สัปดาหที่ 16 30% 

ดานที่ 5 ขอ 5 การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา 20% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 คูมือการปฏิบัติการวิชา 6153202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 ซึ่งจัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 - 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
 2) สรุปผลการประเมินการสอน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ผลการเรียนของนักศึกษา  

2) การสังเกตการณของผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชา 
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 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ปรับปรุงรายวิชา หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการวางแผนการสอนครั้งตอไป 
เพ่ือปรับปรุงคณุภาพกระบวนการเรียนการสอน 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

6153709 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 
   Electrical Communication Engineering Laboratory 1 
2. จํานวนหนวยกิต  
 1 หนวยกิต (0-3-0)  
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
   กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพัน ลี้กุล 
     อาจารยปรมินทร วงษเจริญ  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3  
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 6153703 พ้ืนฐานวิศวกรรมไมโครเวฟ  
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 6153711 วิศวกรรมสายอากาศ 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา 8 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกความมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
2) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม  
3) เพ่ือใหรูจักบทบาท หนาที่ และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4) เพ่ือฝกการใชเครือ่งมือทางวิศวกรรมเพ่ือทดสอบการสงสัญญาณดวยคลื่นความถี่ 

2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาลําดับการสอนใหเหมาะสม และเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
หลักการของสายสงสัญญาณ ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 6153703 พ้ืนฐานวิศวกรรม

ไมโครเวฟ และรายวิชา 6153711 วิศวกรรมสายอากาศ 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

- ตามความตองการของ
นักศึกษา 

45 ชั่วโมง 
 

- 
 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 4 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
1) ใหความสําคัญของการมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอตกลงรวมกันในการเรียน

การสอน 
2) การตรงตอเวลาในการสงงานตามกําหนดและการเขาเรียน 
3) การรวมกันทํางานกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน  
  2) การสงงานตรงเวลา 
  3) การปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  4) พฤติกรรมการทํางานกลุม การแบงงาน และผลสําเร็จของงาน 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ 
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
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2.2 วิธีการสอน 
  1) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ตั้งแตพ้ืนฐานจนถึงการนําไปประยุกตใช 
  2) เนนการนําความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาวิเคราะหและเชื่อมโยงกับการใชงานจริงเพ่ือให

ผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะตางๆ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติตนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง และใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย 

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 วิธีการสอน 

  1) การเรียนรูทฤษฎีดวยการทดลองปฏิบัติจริง 
  2) ฝกการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นการการปฏิบัติ และสามารถแกไขปญหาได 
  3) การถายทอดความรูจากการเรียนสูผูอ่ืน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากรายงานการฝกปฏิบัต ิ

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินจากความสามารถในการทํางานแบบกลุมใหสําเร็จลุลวง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม 

4.2 วิธีการสอน 
1) การใหความสําคัญกับการใชงานเครื่องมืออยางวิธี  
 2) การปฏิบัติตามขอปฏิบัติของหองปฏิบัติการในการใชงานเครื่องมือ 

4.3 วิธีการประเมินผล  
  1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ทั้งกอนและหลังเรียน 
  2) ความเปนระเบียบตามกฎของหองปฏิบัติการ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี
 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
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5.2 วิธีการสอน 
1) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ใหนักศึกษาได ใช เครื่ องมือทางดานวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส และทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
2) รายงานการฝกปฏิบัต ิ
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1 
การทดลองท่ี 1 ทฤษฎีเธวนิินและการ
ทดลองความสมัพันธของสายสง 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

อ.ปรมินทร วงษเจรญิ 

2 
การทดลองท่ี 2 ความเร็วของการคลื่นใน
สายสง 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

อ.ปรมินทร วงษเจรญิ 

3 
การทดลองท่ี 3 วงจรสมมลูยและ
อิมพีแดนซสายสง 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

อ.ปรมินทร วงษเจรญิ 

4 
การทดลองท่ี 4 วงจรแมตชอิมพีแดนซ
เบ้ืองตน 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

อ.ปรมินทร วงษเจรญิ 

5-6 
การทดลองท่ี 5 การทดสอบการสงผาน
และการสะทอนของสายสง 

6 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

อ.ปรมินทร วงษเจรญิ 

7-8 
การทดลองท่ี 6 การเช่ือมโยงวิทยุ
ไมโครเวฟ 

6 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ. ดร.ประพัน ลี้กุล 

9 
การทดลองท่ี 7 การลดทอนในสายสง
ไมโครเวฟ 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ. ดร.ประพัน ลี้กุล 

10 
การทดลองท่ี 8 อุปกรณแบงกําลัง
ไมโครเวฟ 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ. ดร.ประพัน ลี้กุล 

11-12 
การทดลองท่ี 9 ความถี่ทํางานของ
สายอากาศ 

6 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ. ดร.ประพัน ลี้กุล 

13-14 
การทดลองท่ี 10 รูปแบบการแพรกระจาย
คลื่น 

6 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ. ดร.ประพัน ลี้กุล 

15 
การทดลองท่ี 11 อัตราการขยายของ
สายอากาศ 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ. ดร.ประพัน ลี้กุล 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 

การเขาชั้นเรยีน  ตลอดภาคการศึกษา 15% 

การปฏิบัตตินตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลยัและหองปฏิบัติการ 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 

247



มคอ.3  มรรพ. 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หนา 5 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 การสงงานตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 5% 

ดานที่ 1 ขอ 3 
ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 3 ขอ 3 
ดานที่ 5 ขอ 5 
ดานที่ 4 ขอ 5 

พฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุมใน
การปฏิบัติงานกลุมและรวมจัดโครงการ
บริการวชิาการ 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 3 ขอ 3 
ดานที่ 5 ขอ 5 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบตามใบ
งานทั้งหมด 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 4 ขอ 1 
ดานที่ 5 ขอ 5 

การทดสอบปลายภาค สัปดาหที่ 15 30% 

ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 5 ขอ 1 

การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา 20% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 คูมือการปฏิบัติการวิชา 6153709 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 1 ซึ่งจัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 - 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
 2) สรุปผลการประเมินการสอน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ผลการเรียนของนักศึกษา  

2) การสงัเกตการณของผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชา 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ปรับปรุงรายวิชา หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการวางแผนการสอนครั้งตอไป 
เพ่ือปรับปรุงคณุภาพกระบวนการเรียนการสอน 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

6154711 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 
   Electrical Communication Engineering Laboratory 2 
2. จํานวนหนวยกิต  
 1 หนวยกิต (0-3-0)  
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
   กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล ฉายแสง 
     อาจารยปรมินทร วงษเจริญ  
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คณาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4  
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 6153701 การสื่อสารดิจิทัล 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 6154710 ระบบสื่อสารผานเสนใยแกวนําแสง 
8. สถานที่เรียน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่จัดทํารายวิชา 8 พฤศจิกายน 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือฝกความมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
2) เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ปรับใชองคความรูที่เก่ียวของกับการสื่อสารดิจิทลัอยางเหมาะสม  
3) เพ่ือใหรูจักบทบาท หนาที่ และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4) เพ่ือฝกการใชเครือ่งมือทางวิศวกรรมเพ่ือทดสอบการสงสัญญาณดวยเสนใยแกวนําแส 

2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาลําดับการสอนใหเหมาะสม และเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 6154710 ระบบสื่อสารผานเสนใยแกวนําแสง และ6153701 

การสื่อสารดิจิทัล 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

- ตามความตองการของ
นักศึกษา 

45 ชั่วโมง 
 

- 
 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 สัปดาหละ 4 ชั่วโมง โดยผูสอนจะจัดเวลาใหนักศึกษา เขาพบและแจงใหนักศึกษาทราบ  

ณ หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและ สังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
1) ใหความสําคัญของการมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอตกลงรวมกันในการเรียน

การสอน 
2) การตรงตอเวลาในการสงงานตามกําหนดและการเขาเรียน 
3) การรวมกันทํางานกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ใหคะแนนการเขาชั้นเรียน  
  2) การสงงานตรงเวลา 
  3) การปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  4) พฤติกรรมการทํางานกลุม การแบงงาน และผลสําเร็จของงาน 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใชเครื่องมือ 
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
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2.2 วิธีการสอน 
  1) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ตั้งแตพ้ืนฐานจนถึงการนําไปประยุกตใช 
  2) เนนการนําความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาวิเคราะหและเชื่อมโยงกับการใชงานจริงเพ่ือให

ผูเรียนเกิดองคความรูและทักษะตางๆ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

  1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติตนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง และใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย 

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 วิธีการสอน 

  1) การเรียนรูทฤษฎีดวยการทดลองปฏิบัติจริง 
  2) ฝกการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นการการปฏิบัติ และสามารถแกไขปญหาได 
  3) การถายทอดความรูจากการเรียนสูผูอ่ืน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากรายงานการฝกปฏิบัต ิ

2) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินจากความสามารถในการทํางานแบบกลุมใหสําเร็จลุลวง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม 

4.2 วิธีการสอน 
1) การใหความสําคัญกับการใชงานเครื่องมืออยางวิธี  
 2) การปฏิบัติตามขอปฏิบัติของหองปฏิบัติการในการใชงานเครื่องมือ 

4.3 วิธีการประเมินผล  
  1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ทั้งกอนและหลังเรียน 
  2) ความเปนระเบียบตามกฎของหองปฏิบัติการ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรบัการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี
 5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
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5.2 วิธีการสอน 
1) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ใหนักศึกษาได ใช เครื่ องมือทางดานวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส และทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินโดยการใชแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
2) รายงานการฝกปฏิบัต ิ
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอ /รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อท่ีใช 
ผูสอน 

1-2 
การทดลองท่ี 9 การแปลงสัญญาณ
อนาลอกเปนดิจิทลั และการแปลง
สัญญาณดิจิทัลเปนอนาลอก 

6 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

อ.ปรมินทร วงษเจรญิ 

3-4 
การทดลองท่ี 11 การมอดูเลต และการมอ
ดูเลตสญัญาณแบบเอฟเอสเค 

6 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

อ.ปรมินทร วงษเจรญิ 

5-6 
การทดลองท่ี 12 การมอดูเลต และการมอ
ดูเลตสญัญาณแบบพีเอสเค 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

อ.ปรมินทร วงษเจรญิ 

7 
การทดลองท่ี 1 การสงสญัญาณอะแนล็อค
และดิจิทลัผานเสนใยแกวนําแสง 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

8 
การทดลองท่ี 2 การสญูเสยีจากการ
แพรกระจายคลื่นในเสนใยแกวนําแสง 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

9 
การทดลองท่ี 3 การสญูเสยีเนื่องจากการ
โคงงอ 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

10 การทดลองที ่4 การวัดขนาดชองรบัแสง 3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

11 
การทดลองท่ี 5 คุณสมบัติการเช่ือมโยง
เสนใยแกวนําแสง 

3 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

12-13 การทดลองที่ 7 การวัดกําลังงานแสง 6 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

14-15 
การทดลองท่ี 8 การวดัการลดทอนในเสน
ใยแกวนําแสง 

6 
- คูมือปฎิบัติการ 
- ฝกปฏิบัต ิ

ผศ.พรพิมล ฉายแสง 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 2 

การเขาชั้นเรยีน  ตลอดภาคการศกึษา 15% 

การปฏิบัตตินตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลยัและหองปฏิบัติการ 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 1 ขอ 2 การสงงานตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 5% 
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ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ดานที่ 1 ขอ 3 
ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 3 ขอ 3 
ดานที่ 5 ขอ 5 
ดานที่ 4 ขอ 5 

พฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุมใน
การปฏิบัติงานกลุมและรวมจัดโครงการ
บริการวชิาการ 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 3 ขอ 3 
ดานที่ 5 ขอ 5 

รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบตามใบ
งานทั้งหมด 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 4 ขอ 1 
ดานที่ 5 ขอ 5 

การทดสอบปลายภาค สัปดาหที่ 15 30% 

ดานที่ 2 ขอ 4 
ดานที่ 5 ขอ 1 

การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา 20% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 คูมือการปฏิบัติการวิชา 6154711 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2 ซึ่งจัดทําโดยผูสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 
4. ขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
 - 
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ 
 - 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
 2) สรุปผลการประเมินการสอน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ผลการเรียนของนักศึกษา  

2) การสังเกตการณของผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชา 
 2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยผูสอนและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ปรับปรุงรายวิชา หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 1 และขอ 2 มาใชในการวางแผนการสอนครั้งตอไป 
เพ่ือปรับปรุงคณุภาพกระบวนการเรียนการสอน 
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