
มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

         สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
 

หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1.1  รหสัและช่ือรายวิชา 

SP407 การสือ่สารแบบไรส้ายและแบบเคลือ่นที ่

(Wireless and Mobile Communication) 

1.2  จาํนวนหน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (Number of Credits)   3 

บรรยาย/คาบ/สปัดาห ์(Lecture/period/week)   3 

ปฏบิตักิาร/คาบ/สปัดาห ์(Lab/period/week)   - 

1.3  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

        1.3.1  หลกัสตูร 

 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

 วชิาเอกเลอืก 

1.4  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ์ดร. อทิธพิงษ์ เขมะเพชร      

1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 ชัน้ปีที ่4 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

SP301 การคาํนวณแบบเครอืข่าย 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  

ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอาคาร 1 ชัน้ 3 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ดนิแดง  กรุงเทพฯ 

1.9 วนัท่ีจดัทาํประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุคร ัง้ล่าสดุ 

 1 สงิหาคม 2558 

 



2 
 

หมวดท่ี 2.  จุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึการสื่อสารแบบไรส้ายและแบบเคลื่อนที ่

2. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูในการจาํลองเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบไรส้ายและ

แบบเคลื่อนทีไ่ด ้

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

- 
 

หมวดท่ี 3.  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

3.1 คาํอธิบายรายวิชา 

ประวตัคิวามเป็นมาทัว่ไป ววิฒันาการ และการเขา้กนัไดข้องมาตรฐานของการสือ่สารแบบไรส้าย 

ลกัษณะเฉพาะของการคาํนวณ การสือ่สารแบบไรส้ายและแบบเคลือ่นที ่อนิเทอรเ์น็ตโปรโตคอลแบบเคลือ่นที่

และขอ้แตกต่างจากอนิเทอรเ์น็ต โปรโตคอลทัว่ไปในแงข่องการจดัการการเคลือ่นที ่การเปลีย่นตําแหน่งของ

การใชง้าน การประยุกตใ์ชง้านการสือ่สารแบบเคลือ่นที ่การเขา้ถงึขอ้มลูแบบเคลือ่นที ่และอุปกรณ์สนับสนุน 

3.2 จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 

45  คาบ/ภาค

การศกึษา 

สอนเสริม 

ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  

รวมอยู่ในการบรรยาย 

การศึกษาด้วยตนเอง 

5 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคล หรอื รายกลุม่ตามความตอ้งการ 
 

หมวดท่ี 4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 คณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูสว่นบคุคล 

การไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วร ์ และไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างปญัญา มคีวามซื่อสตัยใ์นการเขยีน

โปรแกรมและพฒันาระบบงานอย่างมคีณุภาพ โดยมคีณุธรรมจรยิธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร ดงัน้ี 

• ตระหนักในคณุคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 

• มวีนัิย ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

• มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทํางานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และลาํดบั

ความสาํคญั 

• เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

• สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต์่อบคุคลองคก์รและสงัคม 

• มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
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(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

• มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกํีาหนดการสง่งานทีแ่น่นอน  

• มกีารกําหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

• พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 

• ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

• ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

• มอบหมายงานกลุม่มานําเสนอในหอ้งเรยีน 

4.2 ความรู้ 

(1) ความรูท่ี้ต้องได้รบั 

เพือ่ใหนั้กศกึษา มคีวามรูด้า้น การสื่อสารแบบไรส้ายและแบบเคลื่อนที่  รวมถงึการใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รูปในการจาํลองเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เพือ่พฒันาต่อยอดความรูแ้ละมคีวามเชีย่วชาญดา้นการ

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู ้

• การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  โดยการบรรยาย อภปิราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอผลงาน 

การวเิคราะหก์รณศีกึษา พรอ้มนําเสนอและชีถ้งึปญัหาพรอ้มวธิกีารแกไ้ข 

• การมอบหมายโครงงาน โดยประยุกตก์ารสอนแบบ Problem based learning และ Student 

Center ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

• การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต โดยเน้นใหนั้กศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 

• ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี

• วเิคราะหก์รณศีกึษา 

• โครงงานเมือ่จบภาคการศกึษา 

• การวดัผล 

 คะแนนเกบ็    30 % 

  - แบบฝึกหดั   30 %  

 คะแนนสอบกลางภาค   30 % 

 คะแนนสอบปลายภาค   40 % 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       

(1) การพฒันาทกัษะทางปัญญา 

พฒันาความสามารถในการคดิอย่างมกีารคดิอย่างเป็นระบบ  
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(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

• การมอบหมายใหนั้กศกึษาทําโครงงานและนําเสนอผล 

• อภปิรายกลุม่ 

• วเิคราะหแ์ละออกแบบโครงงาน 

• การสะทอ้นแนวคดิจากความประพฤต ิ

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

เน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหป์ญัหา แสดงแนวคดิในการสอบกลางภาคและปลายภาค รวมถงึให้

นักศกึษาแสดงความคดิ อภปิรายในหอ้งเรยีน และนําเสนอโครงงาน 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) การพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

• พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

• พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทํางานเป็นทมี 

• พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตาม

กําหนดเวลา 

• ทกัษะในการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

• มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบคุคล 

• การนําเสนอรายงานและโครงงาน 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

• รายงานทีนํ่าเสนอ พฤตกิรรมการทํางานเป็นทมี 

4.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การพฒันาทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• มทีกัษะในการใชเ้ครื่องมอืทีจ่าํเป็นทีม่อียู่ต่อการทํางานทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

• พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู การฟงั การแปล การเขยีน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ

ในชัน้เรยีน 

• พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 

• พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 

• ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร เช่น การสง่งานทางอเีมล การปรกึษานัดหมาย

งานผ่าน Facebook Group  

• ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เครื่องมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์และสือ่การสอน e-learning 
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• นําเสนอโครงงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การนําเสนอโครงงานดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

(Student – Centered Approach) 

   การบรรยาย (Lecture)    การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปญัหา (Problem-based Learning) 

   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 

   การอภปิราย (Discussion)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 

   การสมัมนา (Seminar)    การเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 

   กรณีศกึษา (Case Study)    อื่นๆ (Others) (Please specify) ……… 

 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 

   รปูภาพ (Pictures)    สือ่นําเสนอในรปูแบบ PowerPoint 

   ของจรงิ (Authentic Material)    สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เชน่ Option Finder, VCD, DVD, e-

book ฯลฯ 

   อื่นๆ Others (Please specify) ……… 

 กิจกรรมสาํหรบันักศึกษา (Student Activities) 

   การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 

   การระดมสมอง (Brainstorming)    สถานการณ์จําลอง (Simulation) 

   การนําเสนอ (Presentation)    การสาํรวจขอ้มลู (Survey) 

   การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)    การฝึกภาคสนาม (Field Work) 

   การทดลอง (Experiment)    การศกึษาดงูาน (Field Trip) 

   อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)…การใช ้Network Simulator 
 

หมวดท่ี  5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จาํนวน 

ชัว่โมง 
ผู้สอน 

1 - Course Outline บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

2 - Introduction to Wireless and Mobile 

Communication 

- Introduction to Network Simulator 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

3 - Mobile Radio Propagation 

- OTcl Programming 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 
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4 - Cellular Concept  

- OTcl Programming (ต่อ) 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

5 - Multiple Radio Access 

- Using Network Simulator 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

6 - Multiple Division Techniques for 

Traffic Channels 

- Using Network Simulator (ต่อ) 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

7 - Network Protocols 

- Managing Trace File in Network 

Simulator 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

 สอบกลางภาค 

 

  

8 - Network Protocols (ต่อ) 

 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

9 - Mobile Network 

- TCP/IP Simulation in Network 

Simulator (ต่อ) 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

10 - Wireless Sensor Network 

- Simulating Wireless Network in 

Network Simulator 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

11 - Satellite Communication 

- Simulating Wireless Network in 

Network Simulator (ต่อ) 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

12 - Wi-Fi & WiMAX 

- Simulating Mobile Network in 

Network Simulator 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

13 - Bluetooth & RFID 

- Simulating Mobile Network in 

Network Simulator (ต่อ) 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

14 - Case Studies  บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

Simulator 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

15 - Wrap-up 

- Project Presentation 

บรรยาย / PowerPoint 

ปฏบิตั ิ/ Network 

3 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 
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Simulator 

 สอบปลายภาค   

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 

ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 

โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค การสอบ

ปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์

กาํหนด 

สดัส่วนของ 

การประเมินผล

ปลายภาค 

1 ความรูแ้ละทกัษะ (Knowledge and Skills) 

- สอบกลางภาค (Midterm Examination) 

- สอบปลายภาค (Final Examination) 
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16 

 

รอ้ยละ 30 

รอ้ยละ 40 

2 การทํางานหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน 

(Assignments/Teaching-Learning Activities) 

- แบบฝึกหดั (Quiz) 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

 

 

รอ้ยละ 30 
 

หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 

6.1 ตาํราท่ีกาํหนด 

 ไมม่ี  

6.2 หนังสือท่ีแนะนําและเอกสารอ้างอิง 

ภาษาองักฤษ (In English) :  

- D. P. Agrawal and Qing-An Zeng, “Introduction to Wireless & Mobile Systems”, 3rd Edition, 

CENGAGE Learning, 2011. 

- W. Stallings, “Wirelesss Communication and Networks”, 2nd Edition, Pearson, Prentice Hall, 

2004. 

- E. Altman and T. Jiménez, “NS Simulator for Beginners”, Lecture notes 2003-2004, Univ. De 

Los Andes, 2003. 

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

1. หนังสอืประกอบการคน้ควา้เพิม่เตมิ (ตามความเหมาะสม) 

2. เอกสารประกอบการบรรยายเพิม่เตมิ 

3. ขอ้มลูและตวัอย่างจากอนิเทอรเ์นต (http://www.isi.edu/nsnam/ns/) 
 

หมวดท่ี 7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนทําการประเมนิการสอนของอาจารย์ผา่นเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และเสนอแนะเพื่อการ

ปรบัปรงุรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืน  ๆ

จากการทํารายงาน 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
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หากพบปญัหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะนําปญัหาดงักล่าวเขา้ในทีป่ระชมุสาขาฯ เพื่อ ประชมุหารอืปญัหาการ

เรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัข ัน้คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารย์ผูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เขา้ทีป่ระชมุในกลุ่มผูร้ว่ม

สอน เพื่อวเิ คราะห์ปญัหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธ์การสอนทีใ่ช ้หากมกีารเปลีย่นแปลงการดาํเนินการจะ

นําเสนอในทีป่ระชมุสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 

 


