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มคอ. 5 การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

รหัสวิชา ELCI2601 ชื่อวิชา หลักการระบบสื่อสาร

รายวิชานี่เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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มคอ.5
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะ/ ภาควิชา
วิทยาศาสตร / ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา ELCI2601 ชื่อวิชา หลักการระบบสื่อสาร
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
อาจารยผูรบั ผิดชอบ
นายวิชัย จิตตประสงค
อาจารยผูสอน
นายวิชัย จิตตประสงค กลุมเรียน
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
5.สถานที่เรียน
หอง ก5/2 อาคารอนุสรณ 10 ป เกษตร จันทรเกษม

121
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
- หนวยที่ 1เรือ่ ง พื้นฐานของการ
สื่อสาร
1.1 บทนํา
1.2 ประวัติศาสตรของการ
สื่อสาร
1.3 ระบบของ Electronic
Communication
1.4 รูปแบบของการสื่อสาร
1.5 สัญญาณรบกวน
( Noise )
1.6 รูปแบบการสือ่ สารตาม
ทิศทางของการสื่อสาร
1.7 การเปรียบเทียบการสง
สัญญาณอนาล็อกและ
สัญญาณ ดิจิตอล
1.8 คลื่นวิทยุ

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
แผนการสอน ทีไ่ ดสอนจริง
3
3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจากแผน
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25%
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หัวขอ
หนวยที่ 1เรื่อง พื้นฐานของการ
สื่อสาร (ตอ)
1.9 ความถี่และความยาวคลื่น
1.10 การใชงานคลื่นวิทยุ
1.11 ผลของคลื่นวิทยุทมี่ ีตอ
รางกาย
1.12 มาตรฐานความปลอดภัย
1.13 ลักษณะการเกิดคลื่น
1.14 คุณสมบัติอื่นๆที่เกิดขึ้นกับ
คลื่น
1.15 การกระจายคลื่นวิทยุ
1.16 คุณสมบัติอื่นๆที่เกิดขึ้นกับ
คลื่น
1.17 การกระจายคลื่นวิทยุ
1.18 ประเภทของคลื่นวิทยุ
1.19 การเพิม่ ความแรงของ
สัญญาณทีเ่ ครือ่ งรับวิทยุทํา
ไดอยางไร
- ทดสอบยอยบทที่ 1
- หนวยที่ 2 ระบบสือ่ สารแบบ
อนาล็อก
- การมอดดูเลตแบบ
อนาล็อกแบบตาง ๆ
- การมอดดูเลทแบบความ
สูง

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
แผนการสอน ทีไ่ ดสอนจริง
3
3

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจากแผน
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25%
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หัวขอ
- หนวยที่ 2 ระบบสื่อสารแบบ
อนาล็อก (ตอ)
- การมอดดูเลทแบบความ
สูง (ตอ)
- การดีมอดูเลทแบบ AM
- หนวยที่ 2 ระบบสื่อสารแบบ
อนาล็อก (ตอ)
- การมอดูเลทแบบความถี่
- หนวยที่ 2 ระบบสื่อสารแบบ
อนาล็อก (ตอ)
- การมอดูเลทแบบความถี่
(ตอ)
- การดีมอดูเลทแบบ FM
- รายงาน
สอบกลางภาค
- หนวยที่ 3 ระบบสื่อสารดิจิตอล
- การเขารหัส
- การจัดรูปแบบและการ
เขารหัส
- รูปแบบการมอดูเลต
สัญญาณดิจิตอล
หนวยที่ 4 การมอดูเลชั่นทางดาน
ดิจิตอล (ตอ)
- ทดสอบยอย
- หนวยที่ 5ระบบสวิทชชิ่ง
โทรศัพท
หนวยที่ 6เทคโนโลยีการสือ่ สาร
ดวยใยแกวนําแสง

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
แผนการสอน ทีไ่ ดสอนจริง
3
3

3

3

3

3

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจากแผน
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25%
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หัวขอ
หนวยที่ 7การสื่อสารดาวเทียม
หนวยที่ 8การสื่อสารไรสาย
หนวยที่ 9การสื่อสารทางระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
- สอบปลายภาค

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
แผนการสอน ทีไ่ ดสอนจริง
3
3
3
3
3
3
3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจากแผน
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25%
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
-

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-
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3. ประสิทธิผลของวิธกี ารสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
3.1คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. ซื่อสัตยสจุ ริต และ 1. การอธิบาย
รับผิดชอบ
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
2. มีวินัยในตนเอง
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนา และการ
คนควา
4. การใหแบบฝกหัด
3. พัฒนาตนเอง
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนา และการ
คนควา
4. การถามตอบ
5. การใหแบบฝกหัด
4. บุคลิกภาพ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
5. ความรัก และ
ศรัทธา

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนา และการ
คนควา
4. การถามตอบ
5. การใหแบบฝกหัด

ประสิทธิผล
มี


ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
-



-



-



-



-
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3.2 ความรู

ความรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. ความรูใน
หลักการ

1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. การใหแบบฝกหัด

2. ความเขาใจใน
วิธีการ

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด

3. การนําไปใช
แกปญหาโจทย

4.การวิเคราะห
ปญหาโจทย

ประสิทธิผล
มี


ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
-



-



-



-

3.3 ทักษะทางปญญา

ทักษะทางปญญา
1. ความสามารถ
แสดงการ
ประยุกตใชงาน
การสือ่ สาร

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด

ประสิทธิผล
มี


ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
-
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ทักษะทางปญญา
2. ความสามารถ
เปรียบเทียบ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
ชนิดการสื่อสาร
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. การคนควา
3. ความสามารถ 1. การอธิบาย
แก ป ญ หาโจทย 2. การอภิปราย
อื่นๆ
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. การคนควา

ประสิทธิผล
มี


ไมมี



ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
-

-

3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ
ประสิทธิผล
ระหวางบุคคลและ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
มี ไมมี
ความรับผิดชอบ
1. มนุษยสัมพันธ
1. การอธิบาย

2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม ยอย
2. การติดตอสื่อสาร 1. การอธิบาย

2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม ยอย
5. การใหแบบฝกหัดแบบแบงกลุม
ยอย
6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
-

-
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ทักษะความสัมพันธ
ประสิทธิผล
ระหวางบุคคลและ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
มี ไมมี
ความรับผิดชอบ
3. การทํางานเปน
1. การอธิบาย

กลุม
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัดแบบแบงกลุม
ยอย
5. การคนควาแบบแบงกลุมยอย

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
-

3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถการ
1. การอธิบาย
วิเคราะหสมการ 2. การอภิปราย
และปญหา
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
2. สามารถใชทักษะ 1. การอธิบาย
ในการฟง การ 2. การอภิปราย
พูด การอาน
3. การถามตอบ
การเขียน เพือ่
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม ยอย
การสือ่
5. การใหแบบฝกหัดแบบแบงกลุม ยอย
ความหมายได 6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย
อยางถูกตอง

ประสิทธิผล
มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข



-



-
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ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. สามารถเลือกใช
นวัตกรรม
เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูที่ดี

ประสิทธิผล
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัดผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
5. การคนควาจากเว็บไซด
6. ทดลองปฏิบัติ
4. สามารถ
1. การอธิบาย
แสวงหาแหลง 2. การอภิปราย
เรียนรูที่
3. การถามตอบ
หลากหลายเพื่อ 4. การใหแบบฝกหัด
สงเสริมการ
5. การคนควา
เรียนรูของ
6. ทดลองปฏิบัติ
ผูเรียน

มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข



-



-

4.ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
เนนการอภิปรายผลเฉลยมากขึ้นอีก เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน และการรวมเรียนเปนกลุม เพื่อให
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และกอใหเกิดความรับผิดชอบสูงขึ้นไปอีก
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

9 คน

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

9 คน

3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

- คน

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
NC
I
S
U
IP

ช่ วงเกรด MANUAL

รวม

%

80->>
75-79.99
70-74.99
65-69.99
60-64.99
55-59.99
50-54.99
0-49.99
<<->>
<<->>
<<->>
<<->>
<<->>
<<->>

2
1
1
0
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

22.22
11.11
11.11
0.00
22.22
0.00
11.11
11.11
0.00
0.00
11.11
0.00
0.00
0.00
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6.ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

6.2ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
เปรียบเทียบผลการทดสอบปลายภาค กับกลางภาค

สรุปผล
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)

ผลกระทบ

-

-

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

-

-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมีขอวิพากษที่มีนัยสําคัญใดๆ
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมีขอวิพากษที่มีนัยสําคัญใดๆ
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/ ป
การศึกษาทีผ่ านมา( 2/2559 )
1. กําหนดเกณฑผานแตละวัตถุประสงค
2. ใหแบบฝกหัดเปนกลุม

ผลการดําเนินการ
เปนไปตามที่กําหนดแผนไว ไดมีการทดสอบยอยตามแตละ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวของรายวิชานี้และมอบหมายใหทํา
แบบฝกหัดเปนกลุมเพิ่มเติมจากแตละบุคคลตองทํา

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มเติมเรื่องสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานเว็บไซดความรูทเี่ กี่ยวของทุก
ครั้งทีส่ อน และแหลงคนควาเพื่อหาโจทยมาฝกคํานวณ
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3.ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

จะกําหนดใหนัก ศึกษาศึก ษาเนื้อหาที่จ ะเรียน หลังสิ้นสุดการเรียนแตละหัวขอ
จากหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ แลวให
สงสรุปผาน E-mailของอาจารยผูสอน กอนเขา
เรียนในเรื่องนั้นๆ

ผูรับผิดชอบ
นายวิชัย จิตตประสงค

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชานี้ ควรมีพื้นฐานดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรที่ดี หรือควรไดรับการ
ซอมเสริม หรือทบทวนมากอนเขาเรียน จะทําใหผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นไปอีก

ลงชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา / อาจารยผูสอน
(นายวิชัย จิตตประสงค)
วันเดือนปที่รายงาน 23 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อประธานหลักสูตร
(ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ หาจัตุรสั )
วันเดือนปที่รายงาน 24 พฤษภาคม 2561

