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คํานํา 
 

แผนการจัดการเรียนรู�รหัสวิชา  1030-5119 วิชาระบบโทรศัพท0  ผู�เขียนได�เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู�ตาม จุดประสงค0รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาตลอดจนคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 ในสาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส0  ตลอดจนได�เรียบเรียงเนื้อหาและ
ใบงานเพื่อเปAนแนวทางในการสอนของอาจารย0ในสาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส0ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ท่ีได�ทําการสอนรหัสวิชา  1030-5119  วิชาระบบโทรศัพท0  โดยได�เน�นมุ�งสมรรถนะอาชีพ
เพื่อให�นักศึกษานําความรู�ท่ีได�รับสามารถนําไปประกอบอาชีพต�อไปได� 

 
 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายมานะพันธ�  พอยันนต� 

ผู�เรียบเรียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชื่อรายวิชา ระบบโทรศัพท0                   รหัสวิชา 1030-5119 
ระดับช้ัน  ปวช.                               สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส0 
หนวยกิต 3 จํานวน   4  ชั่วโมง       รวม 72 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ป:การศึกษา 2560 

_______________________________________________________________________ 
วัตถุประสงค�รายวิชา  

๑. เข�าใจการทํางานระบบโทรศัพท0 เคร่ืองโทรศัพท0และชุมสายโทรศัพท0 
๒. มีทักษะในการติดตั้ง ทดสอบ ชุมสายอัตโนมัติขนาดเล็กและการประมาณราคา 
๓. มีกิจนิสัยในการทํางานด�วยความเปAนระเบียบเรียบร�อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู�เก่ียวกับระบบโทรศัพท0 
๒. ออกแบบงานติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท0ขนาดเล็ก 
๓. ติดตั้งและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท0ขนาดเล็ก 
๔. บํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท0ขนาดเล็ก 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบโทรศัพท0 วงจรและการทํางานของเคร่ืองโทรศัพท0 ชุมสายโทรศัพท0
แบบ Manual, Automatic, PABX, SPC, Cellular, ISDN หลักการทํางานและระบบปฏิบัติการของสมาร0ท
โฟน การติดตั้ง ปรับแต�ง บํารุงรักษาและประมาณราคา 
 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 เตรียมความพร�อมด�านวัสดุ อุปกรณ0 สอดคล�องกับงานและใช�วัสดุอุปกรณ0อย�างคุ�มค�า 
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานได�ถูกต�องและสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนดอย�างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนวยการสอน 
รหัสวิชา 1030-5119  วิชา ระบบโทรศัพท� 

จํานวน    4     ชั่วโมง / สัปดาห� 

หนวยที่ ช่ือหนวยการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท0 
เครื่องโทรศัพท0 
ประเภทของชุมสายโทรศัพท0 
สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท0 
ระบบชุมสายโทรศัพท0 
การทํางานเบ้ืองต�นของชุมสายโทรศัพท0 
โครงข�ายบริการสื่อสารร�วมระบบดิจิตอล 
ระบบโครงข�ายโทรศัพท0 
การกําหนดเลขหมายโทรศัพท0 
การคิดอัตราค�าบริการ 
การกําหนดลักษณะบริการพิเศษต�าง ๆ และระบบสัญญาณควบคุม 
ชุมสายโทรศัพท0ตู�สาขา 
การติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท0ตู�สาขา 
การบํารุงรักษาข�ายสายโทรศัพ 
         
 สอบปลายภาค 
                                                                                      
รวม 
 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
 
4 
 

72 

 

 
 
 
 



ชือ่เร่ืองและงาน   สมรรถนะที่พึงประสงค�  ของแผนการจัดการเรียนรู� 
 

ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค0 
1. วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท0 
 
 
 
 
 
2. เครื่องโทรศัพท0 
 
 
 
3.  ประเภทของชุมสายโทรศัพท0 
 
 
 
 
4.  สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท0 
 
 
 
 
 
5.  ระบบชุมสายโทรศัพท0 
 
 
 
 
 
 
6.  การทํางานเบื้องต�นของชุมสายโทรศัพท0 
 
 
 
 
 

1   ความรู�ความเข�าใจหลักการทํางานของระบบ
โทรศัพท0 
 2   บอกวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท0จากอดีตถึง
ปdจจุบันได�อย�างถูกต�อง 
  3   บอกหลักการของเครื่องส�งโทรศัพท0ได�อย�าง
ถูกต�อง 
1   บอกส�วนประกอบภายนอกของตัวเคร่ืองโทรศัพท0
ได�อย�างถูกต�อง 
2   บอกหลักการทํางานของเครื่องโทรศัพท0ได�อย�าง
ถูกต�อง 
1   จําแนกประเภทชุมสายโทรศัพท0ได�อย�างถูกต�อง 
2   อธิบายการทาํงานของชุมสายโทรศัพท0แต�ละ
ประเภทได�อย�างถูกต�อง 
3   บอกลักษณะการเชื่อมโยงโครงข�ายโทรศัพท0ได�
อย�างถูกต�อง 
1   อธิบายลักษณะของสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบต�าง 
ๆ ได�อย�างถูกต�อง 
2   จําแนกสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบต�าง ๆ ได�อย�าง
ถูกต�อง 
3   วัดสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบต�าง ๆ ได�อย�าง
ถูกต�อง 
1   บอกวิวัฒนาการของชุมสายโทรศัพท0ได�อย�าง
ถูกต�อง 
2   จําแนกประเภทของชุมสายโทรศัพท0ได�อย�าง
ถูกต�อง 
3   บอกขีดความสามารถการใช�บริการของ
ชุมสายโทรศัพท0แต�ละแบบได�อย�างถูกต�อง 
1   บอกหลักการทํางานของชุมสายโทรศัพท0ได�อย�าง
ถูกต�อง 
2   อธิบายข้ันตอนการทํางานของชุมสายโทรศัพท0ได�
อย�างถูกต�อง 
3   จําแนกประเภทของการเรียกได�อย�างถูกต�อง 

 



 
ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะที่พึงประสงค0 
7.  โครงข�ายบริการสื่อสารร�วมระบบดิจิตอล 
 
 
 
 
8.  ระบบโครงข�ายโทรศัพท0 
 
 
 
 
9.  การกําหนดเลขหมายโทรศัพท0 
 
 
10. การคิดอัตราค�าบริการ 
 
 
 
11.การกําหนดลักษณะบริการพิเศษต�าง ๆ และ
ระบบสัญญาณควบคุม 
 
 
 
12.  ชุมสายโทรศัพท0ตู�สาขา 
 
 
 
 
 
13.  การติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท0ตู�สาขา 
 
 
 
 
14.  การบาํรุงรักษาข�ายสายโทรศัพ 
 

1   เข�าใจถึงโครงข�ายบริการสือ่สารร�วมระบบดิจิตอล 
2   อธิบายรูปแบบการให�บริการโครงข�ายบริการ
สื่อสารร�วมระบบดิจิตอลได�อย�างถูกต�อง 
3   บอกอุปกรณ0ในโครงข�ายบริการสื่อสารร�วมกับ
ระบบดิจิตอลได�อย�างถูกต�อง 
1   จําแนกโครงข�ายโทรศัพท0ได�อย�างถูกต�อง 
2    ยกตัวอย�างการเรียกที่เกิดข้ึนในโครงข�าย
โทรศัพท0ได�อย�างถูกต�อง 
3    บอกลําดับข้ันของโครงข�ายโทรศัพท0ได�อย�าง
ถูกต�อง 
1   บอกการจัดเลขหมายโทรศัพท0ของประเทศไทยได�
อย�างถูกต�อง 
2   อธิบายวธิีการเรียกแบบต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง 
1   บอกหลักการการคิดค�าบริการได�อย�างถูกต�อง 
2   บอกวิธีการคิดค�าบริการได�อย�างถูกต�อง 
3   ยกตัวอย�างการคิดค�าบริการตามประเภทการ
เรียกได�อย�างถูกต�อง 
1   เพื่อเรียนรู�และเข�าใจลักษณะบริการพิเศษต�างๆ 
2   บอกวิธีการใช�บริการพิเศษแบบต�าง ๆ ได�อย�าง
ถูกต�อง 
3   บอกความสําคัญของระบบสัญญาณควบคุมได�
อย�างถูกต�อง 
1   บอกประเภทการเรียกท่ีเกิดข้ึนกับ
ชุมสายโทรศัพท0ตู�สาขาได�อย�างถูกต�อง 
2   บอกขีดความสามารถของตู�สาขาโทรศัพท0ได�อย�าง
ถูกต�อง 
3   อธิบายหลักการพื้นฐานของเครือข�าย IP ได�อย�าง
ถูกต�อง 
1   จําแนกสายโทรศัพท0ประเภทต�าง ๆ ได�อย�าง
ถูกต�อง 
2   บอกการนําสายโทรศัพท0ไปใช�งานได�อย�างถูกต�อง 
3   ติดตั้งตู�สาขาโทรศัพท0ตลอดจนโปรแกรมการ
ทํางานได�อย�างถูกต�อง 
1   บอกคุณสมบัติทางไฟฟeาของสายเคเบิลโทรศัพท0
ได�อย�างถูกต�อง 
2   คํานวณหาค�า Loop Resistance ได�อย�างถูกต�อง 



 



1 

 

 
1.  สาระสําคัญ 
 โดยธรรมชาติแล�ว มนุษย�ไม�ชอบท่ีจะอยู�อย�างโดดเด่ียวเดียวดายแต�มนุษย�เราต�องการเพื่อน เพื่อที่จะคุย
สนทนาด�วย ซ่ึงหาอยู�ไกลกันหรือจะอยู�คนละตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ หรือคนละซีกโลกแล�ว การพูดคุยคง
จะทําให�ลําบากยิ่งข้ึนและต�องใช�เวลานาน ดังน้ัน จําเป0นอย�างยิ่งที่ต�องมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ�เพื่อให�เกิดความ
สะดวกในการพูดคุยกันได�มากยิ่งข้ึน และโทรศัพท�จึงได�เข�ามามีบทบาทต�อการดํารงชีวิตอยู�ของมนุษย�ในยุคป2จจุบัน
และในอนาคตเพื่อให�การติดต�อสื่อสารเป0นไปด�วยความสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม�ว�าจะอยู�ในมุมใดของโลกก็สามารถ
สนทนากันได� โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการทําธุรกิจแล�วยิ่งมีความจําเป0นที่จะต�องติดต�อสื่อสารกันตลอดเวลาเพื่อให�
งานนั้นสําเร็จลุล�วงไปด�วยดี 
 คําว�าโทรศัพท� (Telephone) ซ่ึงมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ Tele ซ่ึงแปลว�าไกล และ Phone แปลว�า 
(Speech) รวมหมายถึง การสนทนากันในระยะทางไกล ๆ หรืการส�งสัญญาณเสียงจากจุดหน่ึงตามความต�องการ
ของมนุษย�นั่นเอง 
 สําหรับในบทเรียนนี้ จะกล�าวถึงวิวัฒนาการของโทรศัพท� จากยุคแรกที่มีโทรศัพท�ไม�ก่ีเคร่ือง จนถึง
ป2จจุบันท่ีมีโทรศัพท�หลายล�านเครื่อง และนับวันจะมีจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ในอนาคตเพื่อตอบสนองความต�องการ
ในการติดต�อสื่อสารของมนุษย�ในยุคในยุคของข�อมูลข�าวสาร 
 
2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
     2.1   ความรู�ความเข�าใจหลักการทํางานของระบบโทรศัพท� 
     2.2   บอกวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท�จากอดีตถึงป2จจุบันได�อย�างถูกต�อง 
     2.3   บอกหลักการของเครื่องส�งโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
 
3.  เน้ือหาสาระ 
   3.1  กําเนิดโทรศัพท�เครื่องแรกของโลก 
   3.2  ประวัติและวิวัฒนาการโทรศัพท�ในประเทศไทย 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
     -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรียนประกอบ  
   -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
   5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
   5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
   5.3  เอกสารแนะนําการให�บริการจากบรษิัทผู�ให�บริการโทรศัพท�พื้นฐาน ได�แก� บจม.ทีโอที  เป0นต�น 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  1 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4  ชั่วโมง 
ชื่อหน&วย  :  วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท� 



 

 

�

6. หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
7.  วัดและประเมินผล 
      7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 

  -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
  -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทท่ี 1 
  -  แบบฝUกหัดท�ายบทที่ 1 

    7.2  เกณฑ�การประเมิน 
ในสัปดาห�แรกครูควรแจ�งเกณฑ�การให�คะแนนและเกณฑ�การวัดผลและประเมินผล โดยให�ผู�เรียนมีส�วนร�วม 

 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
   8.1  ให�นักศึกษาจัดบอร�ด เก่ียวกับวิวัฒนาการโทรศัพท�จากอดีตถึงป2จจุบัน 
   8.2  ให�ศึกษาเอกสารต�าง ๆ จากผู�ให�บริการโทรศัพท� 
   8.3  ให�นักศึกษาค�นคว�าเพิ่มเติมท่ี Website ผู�ให�บริการโทรศัพท� 
 
9. บันทึกหลักการสอน 
    9.1 ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.2 ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.3 แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 



 

 

�

 
 

แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  2 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4  ชั่วโมง 
ชื่อหน&วย  :  เคร่ืองโทรศัพท� 

 
1.  สาระสําคัญ 
 เครื่องโทรศัพท�เป0นอุปกรณ�ท่ีทําหน�าท่ีเปลี่ยนสัญญาณพูดให�เป0นสัญญาณทางไฟฟ\า และเปลี่ยน
สัญญาณไฟฟ\ากลับเป0นสัญญาณเสียงพูด ทําให�ผู�ใช�สามารถสนทนากันได� 
 นอกจากนั้นแล�ว เคร่ืองโทรศัพท�ยังทําหน�าที่ดังนี้ คือ 1. ส�งสัญญาณเรียกไปยังชุมสายอ่ืน 2. ส�งสัญญาณ
โค]ดท่ีใช�แทนเลขหมายของผู�ถูกเรียก (B-Subscriber) 3. รับสัญญาณเสียงโทน (Tone) ที่ตอบรับจากชุมสาย 
ตลอดจนรับสัญญาณกร่ิงเรียก (Ringing Tone) 4. ส�งสัญญาณยกเลิกการต�อเรียกไปยังชุมสาย ซ่ึงในบทเรียนนี้จะ
กล�าวถึงส�วนประกอบของเครื่องโทรศัพท�ที่ทุกเครื่องจะต�องมีและหลักการทํางานเบ้ืองต�นของเคร่ืองโทรศัพท� เพื่อ
เป0นพื้นฐานในการเรียนรู�โอกาสต�อไป  
 
 

2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
      2.1   บอกส�วนประกอบภายนอกของตัวเครื่องโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
      2.2   บอกหลักการทํางานของเครื่องโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
 
3.  เน้ือหาสาระ 
   3.1  ส�วนประกอบของโทรศัพท� 
     3.2   การเชื่อมต�อเคร่ืองโทรศัพท�เข�ากับชุมสายโทรศัพท� 
     3.3   คุณสมบัติของเครื่องโทรศัพท�ไร�สายเพื่อเป0นกรณีศึกษา 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
   -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรียนประกอบ  
   -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
   5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
   5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
   5.3  เอกสารแนะนําการให�บริการจากบรษิัทผู�ให�บริการโทรศัพท�พื้นฐาน ได�แก� บจม.ทีโอที  เป0นต�น 
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6.  หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
7.  วัดและประเมินผล 
     7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 

 -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
 -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่ 2 
 -  แบบฝUกหัดท�ายบทที่ 2 

      7.2  เกณฑ�การประเมิน 
    ในสัปดาห�แรกครูควรแจ�งเกณฑ�การให�คะแนนและเกณฑ�การวัดผลและประเมินผล โดยให�ผู�เรียนมีส�วนร�วม 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
   8.1  ให�นักศึกษาจัดบอร�ด เก่ียวกับวิวัฒนาการโทรศัพท�จากอดีตถึงป2จจุบัน 
   8.2  ให�ศึกษาเอกสารต�าง ๆ จากผู�ให�บริการโทรศัพท� 
   8.3  ให�นักศึกษาค�นคว�าเพิ่มเติมท่ี Website ผู�ให�บริการโทรศัพท� 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
    9.1  ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.2  ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    
 
 9.3  แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  3 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4  ช่ัวโมง 
ชื่อหน&วย  :  ประเภทของชุมสายโทรศัพท� 

 
1.  สาระสําคัญ 
 ชุมสายโทรศัพท� (Exchange) หรือเรียกสั้น ๆ ว�า ชุมสาย เป0นอุปกรณ�ที่ทําหน�าที่เช่ือมต�อหมายเลข
โทรศัพท�เข�าด�วยกัน ซ่ึงมีทั้งการเชื่อมต�อแบบอัตโนมัติ หรือการเชื่อมต�อแบบมีพนักงานต�อสาย ชุมสายโทรศัพท�มี
อยู�ด�วยกันหลายแบบ ตามลักษณะการทํางาน และตามลักษณะของข�ายผู�เรียกและผู�ถูกเรียก กล�าวคือ บางชุมสาย
มีเคร่ืองโทรศัพท�ต�ออยู� เช�น ชุมสายท�องถ่ิน แต�บางชุมสายก็ไม�มีเคร่ืองโทรศัพท�ของผู�เรียกและผู�ถูกเรียกต�ออยู� เช�น 
ชุมสายต�อผ�านท�องถ่ิน และชุมสายต�อผ�านทางไกล เป0นต�น 
 
2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
      2.1   จาํแนกประเภทชุมสายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
      2.2   อธิบายการทํางานของชุมสายโทรศัพท�แต�ละประเภทได�อย�างถูกต�อง 
      2.3   บอกลักษณะการเชื่อมโยงโครงข�ายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง  
 
3.  เน้ือหาสาระ 
   3.1  ชุมสายท�องถ่ิน 
    3.2   ชุมสายต�อผ�าน 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
   -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรียนประกอบ  
   -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
   5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
   5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
   5.3  เอกสารแนะนําการให�บริการจากบรษิัทผู�ให�บริการโทรศัพท�พื้นฐาน ได�แก� บจม.ทีโอที  เป0นต�น 
 
 
6.  หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 



 

 

�

 
7.  วัดและประเมินผล 
     7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 

 -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
 -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่ 3 

 -  แบบฝUกหัดท�ายบทที่ 3 
    7.2  เกณฑ�การประเมิน 
    ในสัปดาห�แรกครูควรแจ�งเกณฑ�การให�คะแนนและเกณฑ�การวัดผลและประเมินผล โดยให�ผู�เรียนมีส�วน
ร�วม 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
   8.1  ให�นักศึกษาจัดบอร�ด เก่ียวกับวิวัฒนาการโทรศัพท�จากอดีตถึงป2จจุบัน 
   8.2  ให�ศึกษาเอกสารต�าง ๆ จากผู�ให�บริการโทรศัพท� 
   8.3  ให�นักศึกษาค�นคว�าเพิ่มเติมท่ี Website ผู�ให�บริการโทรศัพท� 
 
9. บันทึกหลักการสอน 
    9.1 ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.2 ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.3 แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  4 
ช่ือวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4  ช่ัวโมง 
ชื่อหน&วย  :  สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท� 

 
 
1.  สาระสําคัญ 

สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท� อาจเรียกว�า สัญญาณสมาชิกเป0นสัญญาณที่ชุมสายโทรศัพท�ท�องถ่ิน
หรือชุมสายโทรศัพท�ตู�สาขา แจ�งให�ผู�ใช�โทรศัพท�ทั้งผู�เรียกและผู�ที่ถูกเรียกได�ทราบถึงสถานะต�าง ๆ ในการใช�
โทรศัพท�เพื่อการติดต�อสื่อสาร 
 
2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
 2.1   อธิบายลักษณะของสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง 
 2.2   จําแนกสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง 
 2.3   วัดสัญญาณเสียงพื้นฐานแบบต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง 
  
3.  เน้ือหาสาระ 
 3.1   สัญญาณให�หมุนหรือไดอัลโทน (Dial Tone) 
 3.2   สัญญาณไม�ว�าง (Busy Tone) 
 3.3   สัญญาณกริ่งเรียกกลับ (Ringing Tone) 
        3.4   สัญญาณเรียกกลับ (Ring Back Tone) 
 3.5   สัญญาณนูโทน (Nu Tone) 

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
      -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรยีนประกอบ  
    -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
   5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
   5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
   5.3  รูปภาพชุมสายโทรศัพท�แบบต�าง ๆ 
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6. หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
7.  วัดและประเมินผล 
      7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 

 -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
 -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่ 4 

 -  แบบฝUกหัดท�ายบทที่ 4 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
      8.1   จัดทําโครงการศึกษาดูงานที่ชุมสายโทรศัพท� 
   8.2    จัดบอร�ดรูปภาพชุมสายโทรศัพท�แบบต�าง ๆ 
   8.3    ให�นักศึกษาค�นคว�าเพิ่มเติมที่ Website ผู�ให�บริการโทรศัพท� 
 
9. บันทึกหลักการสอน 
    9.1 ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.2 ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.3 แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  5 
ช่ือวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4  ช่ัวโมง 
ช่ือหน&วย  :  ระบบชุมสายโทรศัพท� 

 
1.  สาระสําคัญ 
  ชุมสายโทรศัพท� เป0นอุปกรณ�หรือส�วนท่ีทําหน�าท่ีเช่ือมต�อหมายเลขโทรศัพท�เข�าด�วยกัน เพื่อเชื่อมต�อ
เครื่องโทรศัพท�เข�าด�วยกันโดยผ�านช�องสัญญาณสื่อสาร ได�แก� สายเคเบิลทองแดง สายใยแก�วนําแสง ระบบ
ไมโครเวฟ ระบบสื่อสารโทรศัพท�ผ�านดาวเทียม และระบบสื่อสารวิทยุเหล�าน้ีเป0นต�น 
  นอกจากนั้นชุมสายโทรศัพท�ยังทําหน�าท่ีส�งสัญญาณควบคุมต�าง ๆ เช�น สัญญาณคิดค�าบริการ สัญญาณ
สมาชิก เป0นต�น 
  ในบทเรียนนี้ จะกล�าวถึงเหตุผลและความจําเป0นที่ท่ีต�องมีชุมสายโทรศัพท� หลังจากนั้นจะกล�าวถึงระบบ
ชุมสายโทรศัพท�ตั้งแต�ยุคแรก ๆ ที่ต�องทํางานโดยใช�แรงงานคน จนถึงยุคป2จจุบันท่ีควบคุมการทํางานด�วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร� และระบบชุมสายโทรศัพท�ในอนาคตต�อไป 
 
2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
  2.1   บอกวิวัฒนาการของชุมสายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
  2.2   จําแนกประเภทของชุมสายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
  2.3   บอกขีดความสามารถการใช�บริการของชุมสายโทรศัพท�แต�ละแบบได�อย�างถูกต�อง 
 
3.  เน้ือหาสาระ 
   3.1  กําเนิดชุมสายโทรศัพท� 
   3.2   ระบบชุมสายโทรศัพท� 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
   -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรียนประกอบ  
   -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
   5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
   5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
 
 6.  หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 



 

 

	


7.  วัดและประเมินผล 
     7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
   -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
   -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทท่ี 5 
   -  แบบฝUกหัดท�ายบทที่ 5 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
- สังเกตเสียงสัญญาณต�าง ๆ ขณะใช�โทรศัพท�  
- ให�ทําการทดลองใบงานที่ 1  สัญญาณพื้นฐานในระบบโทรศัพท� 

 
9. บันทึกหลักการสอน 
    9.1 ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.2 ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.3 แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

 
 



 

 

		

 
 

แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  6 
ช่ือวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4  ช่ัวโมง 
ช่ือหน&วย  :  การทํางานเบ้ืองต�นของชุมสายโทรศัพท� 

 
1.  สาระสําคัญ 

ลองนึกถึงภาพขณะท่ีเรากดหมายเลขโทรศัพท�เพื่อจะติดต�อไปยังเลขหมายใด ๆ นั้น เป0นเลขหมายที่เรา
ต�องการจะสนทนาด�วยอาจจะอยู�ภายในชุมสายเดียวกัน หรือคนละชุมสาย ซ่ึงอาจจะเป0นเลขหมายในจังหวัด
เดียวกันหรืออยู�คนละจังหวัด หรือเลขหมายท่ีเราต�องการติดต�อด�วยอยู�ต�างประเทศชุมสายโทรศัพท�ก็จะทําหน�าที่
ติดต�อเลขหมายเลขหมายและวงจรเสียงพูดเพื่อที่จะให�เราสามารถสนทนากันได� 

 ชุมสายโทรศัพท� คือ อุปกรณ�ที่ทําหน�าที่เชื่อมต�อเลขหมายโทรศัพท�เข�าด�วยกัน ซ่ึงมีทั้งการเชื่อมต�อโดยมี
พนักงานสลับสาย (Operator) หรือระบบอัตโนมัติ ซ่ึงในบทเรียนนี้จะได�กล�าวถึงหลักการทํางานและข้ันตอนของ
ชุมสายโทรศัพท� ตลอดจนโครงสร�างของชุมสายโทรศัพท�ต�อไป 

 
2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
  2.1   บอกหลักการทํางานของชุมสายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
  2.2   อธิบายข้ันตอนการทํางานของชุมสายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
  2.3   จําแนกประเภทของการเรียกได�อย�างถูกต�อง  
 
3.  เน้ือหาสาระ 

3.1   หลักการทํางานของชุมสายโทรศัพท� 
3.2   ข้ันตอนการทํางานของชุมสายโทรศัพท� 
3.3   โครงสร�างของชุมสายโทรศัพท� 
3.4   ชุมสายระบบ Stored Program Control 
3.5   โครงสร�างพื้นฐานของชุมสายโทรศัพท�ระบบ SPC แบบ Digital 
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
      -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรยีนประกอบ  
    -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
   5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
   5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
   5.3  ชุมสายโทรศัพท�ท�องถ่ิน 
 



 

 

	�

6. หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
7.  วัดและประเมินผล 
      7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
  -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
  -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่ 6 
  -  แบบฝUกหัดท�ายบทท่ี 6 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
      - ศึกษาดูงานชุมสายโทรศัพท�ท�องถ่ินภายในจังหวัด (  หากทําในแผนท่ี 3 แล�วก็ไม�ต�องทําอีก  ) 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
     9.1 ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.2  ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.3  แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  7 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  8  ช่ัวโมง 
ชื่อหน&วย  :  โครงข�ายบริการสื่อสารร�วมระบบดิจิตอล 

 
1. สาระสําคัญ 
 โครงข�ายบริการสื่อสารร�วมกับระบบดิจิตอล (Integrated Service Digital Network : ISDN) หรือ
ไอเอสดีเอ็น เป0นบริการสื่อสารโทรคมนาคมระบบดิจิตอลท่ีสามารถรับส�งข�าวสารท้ังในระบบภาพ เสียง ข�อมูลด�วย
ความเร็ว 64 kbps ข้ึนไป ที่หลากหลาย เช�น โทรศัพท� โทรสาร คอมพิวเตอร�สื่อสาร ตู�สาขาอัตโนมัติ (ISDN 
PABX) อุปกรณ�วีดีโอคอนเฟอร�เรนซ� ซ่ึงใช�สําหรับการประชุมทางไกลด�วยระบบภาพและเสียง เคร่ืองโทรศัพท�ภาพ 
(Video Phone) การเชื่อมโยงกับเครือข�ายคอมพิวเตอร� (LAN) โดยผ�านอุปกรณ� Bridge/Router รวมถึงการใช�
อุปกรณ�มัลติมิเดียท่ีทันสมัยต�าง ๆ ในระบบดิจิตอล 
 

2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
 2.1   เข�าใจถึงโครงข�ายบริการสื่อสารร�วมระบบดิจิตอล 
 2.2   อธิบายรูปแบบการให�บริการโครงข�ายบริการสื่อสารร�วมระบบดิจิตอลได�อย�างถูกต�อง 
 2.3   บอกอุปกรณ�ในโครงข�ายบริการสื่อสารร�วมกับระบบดิจิตอลได�อย�างถูกต�อง 
  
3.  เน้ือหาสาระ 

  3.1   โครงข�ายสื่อสารแบบเดิม 
  3.2   โครงข�ายบริการสื่อสารร�วมกับระบบดิจิตอล 
  3.3   คุณสมบัติพิเศษของ ISDN 
  3.4   รูปแบบของการใช� ISDN 
  3.5   อุปกรณ�ในระบบ ISDN  

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
     -  บรรยายโดยใช�ตําราเรยีนประกอบ  
   -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
   5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
   5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
6.  หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 



 

 

	�

7.  วัดและประเมินผล 
       7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
    -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
    -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่ 7 
    -  แบบฝUกหัดท�ายบทท่ี 7 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
      - ศึกษาค�นคว�าเพิ่มเติม ชุมสายโทรศัพท� Soft Switch 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
      9.1  ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.2  ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.3 แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  8 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  8  ช่ัวโมง 
ชื่อหน&วย  :  ระบบโครงข�ายโทรศัพท� 

 
 

1.  สาระสําคัญ 
 

การต�อถึงกันของโทรศัพท�จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง จะประกอบด�วยระบบการต�อวงจรหรือ
สวิตชิ่ง (Switching) และระบบการรับส�งสัญญาณ (Transmission System) จึงจะรวมกันเรียกว�า โครงข�าย
โทรศัพท� 
 
 

2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
    2.1   จําแนกโครงข�ายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
    2.2    ยกตัวอย�างการเรียกท่ีเกิดข้ึนในโครงข�ายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
      2.3    บอกลําดับข้ันของโครงข�ายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
 
3.  เน้ือหาสาระ 

  3.1   โครงข�ายท�องถ่ิน 
  3.2   โครงข�ายการเรียกทางไกลภายในประเทศ 
  3.3   โครงข�ายการเรียกทางไกลต�างประเทศ 
  3.4   ลาํดับข้ันตอนของโครงข�าย 
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
     -  บรรยายโดยใช�ตําราเรยีนประกอบ  
   -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
    5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
    5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
 
 
6.  หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 



 

 

	�

7.  วัดและประเมินผล 
      7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
   -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
   -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทท่ี  8 
   -  แบบฝUกหัดท�ายบทที่  8 
 
8.   กิจกรรมเสนอแนะ 
      -  ศึกษาระบบอินเทอร�เน็ตผ�านคู�สาย ISDN และระบบโทรศัพท�ตู�สาขา ISDN PABX ภายในวิทยาลัย ( ถ�ามี ) 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
      9.1  ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.2  ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.3  แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

 



 

 

	�

 
 

แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  9 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4 ชั่วโมง 
ชื่อหน&วย  :  การกําหนดเลขหมายโทรศัพท� 

 
1.  สาระสําคัญ 
 เคร่ืองโทรศัพท�ทุกเคร่ืองท่ีต�อเข�าโครงข�ายโทรศัพท�จะต�องมีเลขหมายหรือหมายเลขประจําทุกเครื่อง ไม�ว�า
จะเป0นเครื่องที่ใช�งานตามบ�านเรือน ตามสํานักงาน หรือเครื่องโทรศัพท�สาธารณะ ดังนั้น เพื่อไม�ให�หมายเลขเกิด
การซํ้ากันจึงต�องมีกําหนดกรรมวิธีในการหมุนเลขหมายแก�ผู�ใช�โทรศัพท� ให�สามารถใช�งานในรูปแบบต�าง ๆ เช�น 
การเรียกภายในท�องถ่ิน การเรียกทางไกล หรือบริการเสริมพิเศษต�าง ๆ เหล�านี้เป0นต�น 
 

2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
   2.1   บอกการจัดเลขหมายโทรศัพท�ของประเทศไทยได�อย�างถูกต�อง 
   2.2   อธิบายวิธีการเรียกแบบต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง 
 
3.  เน้ือหาสาระ 

  3.1    แผนงานด�านเลขหมาย 
  3.2    การจัดเลขหมายโทรศัพท�ของประเทศไทย 
  3.3    รหัสเลขหมายบริการพิเศษ 
  3.4    รหัสโทรศัพท�ระหว�างประเทศ 
  3.5    เลขหมายพิเศษ 

     3.6    การเปลี่ยนแปลงวิธีการกดหมายเลขในประเทศไทย     
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
     -  บรรยายโดยใช�ตําราเรยีนประกอบ  
   -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
  5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
  5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
 
6. หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 



 

 

	�

7.  วัดและประเมินผล 
      7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
    -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
    -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่  9 
    -  แบบฝUกหัดท�ายบทท่ี  9 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
      -  อภิปรายหน�าชั้นเรียน  เก่ียวกับการจัดโครงข�ายโทรศัพท�ในประเทศไทย 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
     9.1  ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.2  ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.3  แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  10 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4  

ช่ัวโมง 
ชื่อหน&วย  :  การคิดอัตราค�าบริการ 

 
 

1.  สาระสําคัญ 
 

การคิดอัตราค�าบริการ ที่สามารถเรียกเก็บจากสมาชิกในการให�บริการด�านโทรคมนาคมน้ัน จะต�องมีการ
คิดค�าบริการอย�างเป0นระบบ  มาตรฐาน เหมาะสม  ยุติธรรมต�อผู�ใช� และส�งเสริม สนับสนุนให�สมาชิกอยากใช�
บริการโทรคมนาคมมากข้ึน 
 
 

2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
  2.1   บอกหลักการการคิดค�าบริการได�อย�างถูกต�อง 
  2.2   บอกวิธีการคิดค�าบริการได�อย�างถูกต�อง 
  2.3   ยกตัวอย�างการคิดค�าบริการตามประเภทการเรียกได�อย�างถูกต�อง 
 
3.  เน้ือหาสาระ 

  3.1    หลักการคิดค�าบริการ 
  3.2    ระบบคิดค�าบริการ 
  3.3    การคิดอัตราค�าบริการ 

  
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
      -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรยีนประกอบ  
    -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
   5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
   5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
 
6.  หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 



 

 

�


7.  วัดและประเมินผล 
      7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
    -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
    -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่  10 
    -  แบบฝUกหัดท�ายบทท่ี  10 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
      -  ค�นคว�าเพิ่มเติมการเรียกเก็บค�าบริการจากสมุดรายนามผู�ใช�โทรศัพท� 
      -  ศึกษารายละเอียดในใบแจ�งค�าใช�บริการโทรศัพท� 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
      9.1  ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.2  ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.3  แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  11 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4 ชั่วโมง 
ชื่อหน&วย  :  การกําหนดลักษณะบริการพิเศษต�าง ๆ และระบบสัญญาณควบคุม 

 
1. สาระสําคัญ 
 

      ระบบบริการพิเศษต�าง ๆ เป0นบริการเสริมของชุมสายโทรศัพท�ระบบดิจิตอล SPC เช�น บริการเรียกซํ้าโดย
อัตโนมัติ ใช�ในกรณีท่ีสายท่ีเรียกไปไม�ว�าง หริอบริการเลขหมายย�อ โดยจะช�วยลดเวลาในการกดเลขหมายให�เหลือ
เพียงสองหลัก เป0นต�น บริการดังกล�าว เป0นบริการที่อํานวยความสะดวกให�กับผู�ใช�บริการด�านโทรศัพท� 
นอกจากน้ัน ยังมีบริการพิเศษอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงจะมีรูปแบบการใช�บริการ การกําหนดการใช� และการยกเลิกการใช� ที่มี
ข�อแตกต�างกันตามลักษณะของบริการพิเศษต�าง ๆ และในบทเรียนนี้ยังจะได�กล�าวถึงการทํางานเบื้องต�นของระบบ
สัญญาณควบคุม โดยเป0นช�องสัญญาณควบคุมร�วมท่ีใช�โครงข�ายโทรคมนาคม ได�แก� CCS7 สําหรับนําไปใช�ใน
โครงข�ายโทรศัพท�สาธารณะ (PSTN) และโครงข�ายบริการสื่อสารร�วมระบบดิจิตอล (ISDN) เป0นต�น 
 
2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
  2.1   เพื่อเรียนรู�และเข�าใจลกัษณะบริการพิเศษต�างๆ 
 2.2   บอกวิธีการใช�บริการพิเศษแบบต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง 
 2.3   บอกความสําคัญของระบบสัญญาณควบคุมได�อย�างถูกต�อง 
 
3.  เน้ือหาสาระ 

   3.1    การบริการพิเศษต�างๆ 
   3.2   ระบบสัญญาณควบคุม 
   3.3   ระบบสัญญาณควบคุม CCS7 
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
      -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรยีนประกอบ  
    -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.   ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
    5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
    5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
6.  หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 



 

 

��

 
7.  วัดและประเมินผล 
      7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
   -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
   -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทท่ี  11 
   -  แบบฝUกหัดท�ายบทที่  11 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
      -  ค�นคว�าเพิ่มเติมเก่ียวกับ  ระบบช�องสัญญาณร�วม CCS7 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
     9.1  ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.2  ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
    9.3 แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  12 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  4 ชั่วโมง 
ชื่อหน&วย  :  ชุมสายโทรศัพท�ตู�สาขา 

 
1.  สาระสําคัญ 
 

      ชุมสายโทรศัพท�ตู�สาขา หรือ เรียกสั้นๆว�า โทรศัพท�ตู�สาขา เป0นชุมสายโทรศัพท�อัตโนมัติขนาดเล็กสําหรับ
ติดตั้งภายในองค�กร  หน�วยงาน   สํานักงาน  โรงแรม ฯลฯ  เพื่อใช�ประโยชน�สําหรับการติดต�อสื่อสารภายใน
องค�กรหรือหน�วยงานเดียวกัน  โดยเครื่องโทรศัพท�ภายที่ต�อสายกับตู�สาขาโทรศัพท�นั้น สามารถท่ีจะติดต�อกันได�
ทุก ๆ เครื่อง ในขณะเดียวกันเคร่ืองโทรศัพท�บางเคร่ืองสามารถที่จะตั้งโปรแกรมทํางานที่ตู�สาขา เพื่อให�สามารถ
เรียกออกไปยังเคร่ืองโทรศัพท�ภายนอกได�เช�นกัน  ป2จจุบันตู�สาขาที่จําหน�ายโดยทั่วไปมีตู�สาขาต้ังแต�ขนาดเล็กที่มี
เครื่องภายในไม�ก่ีสิบเครื่อง  ไปจนถึงหลายร�อยเคร่ือง ซ่ึงขนาดของตู�สาขาข้ึนอยู�กับขนาดขององค�กรหรือ
หน�วยงาน และความต�องการในการใช�งาน  เพื่อให�การติดต�อสื่อสารภายในเป0นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
      2.1   บอกประเภทการเรียกท่ีเกิดข้ึนกับชุมสายโทรศัพท�ตู�สาขาได�อย�างถูกต�อง 
      2.2   บอกขีดความสามารถของตู�สาขาโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
      2.3   อธิบายหลักการพืน้ฐานของเครือข�าย IP ได�อย�างถูกต�อง    
 
3.  เน้ือหาสาระ 

   3.1    เหตุผลและความจําเป0นที่ต�องมีตู�สาขาโทรศัพท� 
   3.2    การเรียกที่เกิดข้ึนกับชุมสายโทรศัพท�ตู�สาขา 
   3.3    ประเภทของตู�สาขาโทรศัพท�   
   3.4    โครงสร�างของตู�สาขาโทรศัพท�   
   3.5    หลักการทํางานของตู�สาขาโทรศัพท�อัตโนมัติ  

      3.6     การกําหนดเลขหมายภายในตู�สาขาโทรศัพท� 
      3.7     ขีดความสามารถของตู�สาขาโทรศัพท�ในป2จจุบัน 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
     -  บรรยายโดยใช�ตําราเรยีนประกอบ  
   -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
 5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
 5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
 



 

 

��

6. หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
7.  วัดและประเมินผล 
      7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
    -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
    -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่  12 
    -  แบบฝUกหัดท�ายบทท่ี  12 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
      -  ศึกษารายละเอียดของชุมสายโทรศัพท�ตู�สาขาแต�ละยี่ห�อ 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
     9.1  ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.2  ป>ญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
     9.3  แนวทางแก�ป>ญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  13 
ชื่อวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน 4  ชั่วโมง 
ชื่อหน&วย  :  การติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท�ตู�สาขา 

 
1.  สาระสําคัญ 
 

       การติดตั้งโทรศัพท�ตู�สาขา ผู�ปฏิบัติงานจําเป0นจะต�องทราบถึงรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ� โดยเฉพาะ
สายประเภทต�าง ๆ  เพื่อใช�ให�เหมาะสมกับการติดตั้งแต�ละโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดที่แตกต�างกัน และอีกหน�าที่
หนึ่งก็คือการโปรแกรมตู�สาขาโทรศัพท�ให�สามารถทํางานตามท่ีต�องการ และการบํารุงรักษา ซ�อมบํารุงระบบ
โทรศัพท�ภายหลังการติดตั้ง ให�อยู�ในสภาพท่ีใช�งานได� 
 ในการติดตั้งระบบโทรศัพท�นั้น จําเป0นจะต�องรู�จักวัสดุอุปกรณ�และเลือกใช�ให�เหมาะสมกับงาน 
 
2.  จุดประสงค�การเรียนรู� 
  2.1   จําแนกสายโทรศัพท�ประเภทต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง 
  2.2   บอกการนําสายโทรศัพท�ไปใช�งานได�อย�างถูกต�อง 
  2.3   ติดตั้งตู�สาขาโทรศัพท�ตลอดจนโปรแกรมการทํางานได�อย�างถูกต�อง 
 
3.  เน้ือหาสาระ 

  3.1    สายโทรศัพท� 
  3.2    วัสดุและอุปกรณ�อ่ืน ๆ ในการติดตั้งตู�สาขาโทรศัพท�  
  3.3    เคร่ืองมือสําหรับการติดตั้งโทรศัพท�   
  3.4    การติดตั้งตู�สาขาโทรศัพท�  

     3.5    การโปรแกรมตู�สาขาโทรศัพท� 
  
4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
     -  บรรยายโดยใช�ตําราเรยีนประกอบ  
  -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
    5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
    5.2  PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
6.  หลักฐาน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 



 

 

��

 
7.  วัดและประเมินผล 
     7.1  เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
         -  ถาม-ตอบในชั้นเรียนขณะทําการบรรยาย 
         -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทที่  13 
         -  แบบฝUกหัดท�ายบทท่ี  13 
 
8.   กิจกรรมเสนอแนะ 
       -  ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับตู�สาขาโทรศัพท�แต�ละยี่ห�อ 
       - จัดบอร�ดแสดงสายโทรศัพท�แบบต�าง ๆ 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
     9.1  ข�อสรุปหลังการสอน 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู�แบบเน�นสมรรถนะ หน&วยที่  15 
ช่ือวิชา  ระบบโทรศัพท� (1030-5119)               จํานวน  8  

ช่ัวโมง 
ช่ือหน&วย  :  การบํารุงรักษาข�ายสายโทรศัพท� 

 
1.  สาระสําคัญ 
 งานบํารุงรักษาข�ายสายโทรศัพท� เป0นอีกหนึ่งภารกิจของผู�ให�บริการโทรศัพท�จะต�องดําเนินการอย�าง
ต�อเน่ือง ภายหลังจากที่ได�ทําการติดตั้งอุปกรณ�ชุมสาย อุปกรณ�สื่อสัญญาณ และงานด�านข�ายสายตอนนอกเสร็จสิ้น 
เพราะข�ายโทรศัพท�เม่ือใช�งานไปนาน ๆ ปz การเสื่อมสภาพของอุปกรณ�และข�ายสาย อาจจะส�งผลต�อการใช�บริการ 
ดังนั้น จึงจําเป0นต�องมีการบํารุงรักษาข�ายสายตลอดเวลา ผู�ปฏิบัติงานต�องมีความรู�เข�าใจคุณสมบัติของสายเคเบิล
ต�าง ๆ การหาสาเหตุเสียที่เกิดข้ึนในลักษณะต�าง ๆ  เพื่อเป0นการซ�อมบํารุงให�กลับมาใช�งานได�เหมือนเดิม จะเป0น
ตัวบ�งชี้ถึงคุณภาพของการบริการด�านโทรศัพท�และโทรคมนาคมต�อไป 
       
2.   จุดประสงค�การเรียนรู� 
 2.1   บอกคุณสมบัติทางไฟฟ\าของสายเคเบิลโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
 2.2   คํานวณหาค�า Loop Resistance ได�อย�างถูกต�อง 
 2.3   จําแนกเหตุเสียท่ีเกิดข้ึนในข�ายสายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
 2.4   วิเคราะห�หาจุดเสียในข�ายสายโทรศัพท�ได�อย�างถูกต�อง 
 
3.   เน้ือหาสาระ 

   3.1    คุณสมบัติทางไฟฟ\าของสายเคเบิลโทรศัพท� 
   3.2    การบํารุงรักษาข�ายสายโทรศัพท� 
  

4.  กิจกรรมการเรียนรู� 
      -  บรรยายโดยใช�ตาํราเรยีนประกอบ  
    -  การอภิปรายกลุ�มโดยนักศึกษา 
5.  ส่ือและแหล&งการเรียนรู� 
    5.1  ตําราเรียน ระบบโทรศัพท� 2119-2101 
    5.2   PowerPoint ประกอบการเรียนรู� 
 
6.  หลักฐาน 
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................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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7.  วัดและประเมินผล 
      7.1   เคร่ืองมือประเมินและวิธีการ 
            -  ถาม-ตอบในช้ันเรียนขณะทําการบรรยาย 
            -  แบบทดสอบก�อนเรียน-หลังเรียนบทท่ี  15 
            -  แบบฝUกหัดท�ายบทท่ี  15 
 
8.  กิจกรรมเสนอแนะ 
      -  ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับตู�สาขาโทรศัพท�แต�ละยี่ห�อ 
      -  จัดบอร�ดแสดงสายโทรศัพท�แบบต�าง ๆ 
 
9.  บันทึกหลักการสอน 
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