มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELCI1201 ชื่อวิชาอิเล็กทรอนิกส 1
(Electronics 1)

รายวิชานี่เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ
หมวด
หมวดที1่ ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที2่ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที3่ ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทาง
วิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวดที4่ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
7
9
10

สารบัญ
หมวด
หมวดที5่ แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
หมวดที6่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที7่ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หนา
12
12
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร / วิทยาศาสตรประยุกต

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ELCI1201
วิชาอิเล็กทรอนิกส 1 (Electronics 1)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประเภทรายวิชา
วิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา
อาจารยวิชัย จิตตประสงค
อาจารยผูสอน
อาจารยวิชัย จิตตประสงค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560/ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
- ไมมี 7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
- ไมมี 8. สถานที่เรียน
ก 5/2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม อาคารอนุสรณ 10 ป เกษตร
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. อธิบายหลักการทางดานไฟฟาเบื้องตนได
2. อธิบายคุณลักษณะของสารตัวนํา ตัวตานทานฉนวนและสารกึ่งตัวนํา ได
3. อธิบายคุณลักษณะของตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา ได
4. บอกชนิดของตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา ได
5. อธิบายหลักการของสารกึง่ ตัวนําได
6. บอกชนิดตาง ๆ ของสารกึ่งตัวนําได
7. อธิบายการทํางานของไดโอดได
8. บอกชนิดตาง ๆ ของไดโอด ได
9. อธิบายหลักการใหไบอัสกับไดโอดในลักษณะตาง ๆได
10. ประยุกตใชไดโอดในวงจรตาง ๆ ได
11. อธิบายการทํางานของทรานซิสเตอรได
12. บอกชนิดตาง ๆ ของทรานซิสเตอร ได
13. อธิบายหลักการใหไบอัสกับทรานซิสเตอรในลักษณะตาง ๆได
14. ประยุกตใชทรานซิสเตอรในวงจรตาง ๆ ได
15. เพื่อใหนกั ศึกษาฝกใชเครื่องมือและอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตอง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ไฟฟาเบื้องตน ตัวนํา ตัวตานทานฉนวน สารกึ่งตัวนํา โครงสรางสัญลักษณคุณสมบัติการใชงาน
แบบและชนิดของตัวตานทาน ตัวเก็บ ประจุ ตัวเหนี่ยวนําคุณสมบัติก ารใหไบอัสและการทํางานของ
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา ไดโอดชนิดตางๆ และทรานซิสเตอรการจัดตั้งจุดทํางานของทรานซิสเตอรแบบคอม
มอนตางๆกราฟแสดงคุณลักษณะคาพารามิเตอร และคาสําคัญตางๆ ที่บอกไวในคูมือ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

หนวยกิต

บรรยาย

สอนเสริม

3(3-0-6)

3x15 = 45

ตามความ
เหมาะสมของเวลา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
0x15 = 0

การศึกษาดวย
ตนเอง
6x15 = 90

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ตารางการใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
รายวิชา

อาจารย
ผูสอน

อิเล็กทรอนิกส 1

นายวิชัย
จิตตประสงค

วัน-เวลา
สถานที่หรือ
ให คําปรึกษา หมายเลข
หองผูสอน

หมายเลข
โทรศัพท
ผูสอน

ที่อยู E-mail ผูส อน

วันที่ไมมี สอน
วันละ 1 ชม.
(2วัน)

089-4025249

J_vichai@yahoo.com

หอง ก6/1

รวมจํานวน
ชั่วโมงตอ
สัปดาห ที่ให
คําปรึกษา
2 ชม.

-4-

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตยสจุ ริต และรับผิดชอบ

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

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในชั้นเรียน
2. การออกมารวมทําโจทย
ตัวอยางหนาชั้นเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง

2. มีวินัยในตนเอง

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนา และ
การคนควา
4. การใหแบบฝกหัด

1. การตวจสอบรายชื่อ กอนและ
หลังเรียน
2. การทดสอบความรูก อนเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง

3. พัฒนาตนเอง

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนา และ
การคนควา
4. การถามตอบ
5. การใหแบบฝกหัด

1. การทดสอบความรูก อนเรียน
2. การทดสอบความรูห ลังเรียน
3. การตอบคําถามในชั้นเรียน
4. การออกมารวมทําโจทย
ตัวอยางหนาชั้นเรียน
5. การตรวจแบบฝกหัดที่สง

4. บุคลิกภาพ

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ

1. พฤติกรรมการถามตอบ
2. พฤติกรรมการแสดงตัวขณะ
ออกมารวมทําโจทยตัวอยาง
หนาชั้นเรียน
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1. คุณธรรม จริยธรรม(ตอ)
คุณธรรม จริยธรรม
5. ความรัก และศรัทธา

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนา และ
การคนควา
4. การถามตอบ
5. การใหแบบฝกหัด

วิธีการประเมินผล
1. ความรวมมือ ความพยายาม
และผลการทดสอบความรูก อน
เรียนและหลังเรียน
2. ความรวมมือ ความพยายาม
ตอบคําถามในชั้นเรียน และ
การออกมารวมทําโจทย
ตัวอยางหนาชั้นเรียน
3. ความครบถวน และความถูก
ตองของแบบฝกหัดทีส่ ง

ความรู
1. ความรูในหลักการ

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. การใหแบบฝกหัด

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การตรวจแบบฝกหัดที่สง

2. ความเขาใจในวิธีการ

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

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง

2. ความรู
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2. ความรู( ตอ)
ความรู
3. การนําไปใชแกปญหาโจทย

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

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียน
4. การตรวจแบบฝกหัดที่สง

4.การวิเคราะหปญ
 หาโจทย

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

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
ปญหาโจทยตัวอยางในขณะ
เรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
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3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญา
1. ความสามารถอธิบาย
หลักการทางดานไฟฟา
เบื้องตน ,คุณลักษณะของ
สารตัวนํา ตัวตานทานและ
สารกึง่ ตัวนํา ,, บอกชนิด
ของตัวตานทาน ตัวเก็บ
ประจุ ตัวเหนี่ยวนํา ,
หลักการของสารกึ่งตัวนํา ,
บอกชนิดตาง ๆ ของสารกึ่ง
ตัวนํา , การทํางานของ
ไดโอด, บอกชนิดตาง ๆ
ของไดโอด ,หลักการให
ไบอัสกับไดโอดในลักษณะ
ตาง ๆ , การประยุกตใช
ไดโอดในวงจรตาง ๆ , การ
ทํางานของทรานซิสเตอร,
บอกชนิดตาง ๆ ของ
ทรานซิสเตอร , หลักการให
ไบอัสกับทรานซิสเตอรใน
ลักษณะตาง ๆ ,ประยุกตใช
ทรานซิสเตอรในวงจรตาง ๆ

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

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การออกมานําเสนอตัวอยาง
อุปกรณและวงจรเบื้องตน
ทางดานอิเล็กทรอนิกส หนาชั้น
เรียน
4. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
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3. ทักษะทางปญญา(ตอ)
ทักษะทางปญญา
2. ความสามารถเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของตัวตานทานชนิด
ตาง ๆ ,คุณสมบัติตัวเก็บประจุ
ชนิดตาง ๆ , คุณสมบัติขิงสารกึ่ง
ตัวนําชนิดซิลิกอนและเยอรมัน
เนียม ,

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. การคนควา

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การออกมาบอกความแตกตาง
ของคุณสมบัติของตัวตานทาน
ชนิดตาง ๆ ,คุณสมบัติตัวเก็บ
ประจุชนิดตาง ๆ , คุณสมบัตขิ ิง
สารกึง่ ตัวนําชนิดซิลิกอนและ
เยอรมันเนียม หนาชั้นเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัด ผลการ
ทดลอง และงานคนควาที่สง

3. ความสามารถแกปญหาโจทยอื่นๆ 1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. การคนควา

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
วิ เ ค ร า ะ ห ป ญ ห า โ จ ท ย ที่
เกี่ยวของอื่นๆ หนาชั้นเรียน
3.กา รตร วจแบบฝ กหั ด แล ะ
งานคนควาที่สง
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มนุษยสัมพันธ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย

2. การติดตอสื่อสาร

3. การทํางานเปนกลุม

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนแต
ละกลุมยอย

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนของ
แตละกลุม ยอย
4. การตรวจแบบฝกหัด และ
งานคนควาที่สงของแตละกลุม
ยอย
1. การอธิบาย
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การอภิปราย
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
3. การถามตอบ
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
4. การใหแบบฝกหัดแบบ
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
แบงกลุมยอย
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนของ
5. การคนควาแบบแบงกลุมยอย
แตละกลุม ยอย
4. การตรวจแบบฝกหัด และ
งานคนควาที่สงของแตละกลุม
ยอย
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถการวิเคราะหสมการ และ 1. การอธิบาย
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
ปญหา
2. การอภิปราย
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
3. การถามตอบ
ปญหาโจทยตัวอยางในขณะ
4. การใหแบบฝกหัด
เรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
2. สามารถใชทักษะในการฟง การ 1. การอธิบาย
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
พูด การอาน การเขียน เพื่อการ 2. การอภิปราย
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
สื่อความหมายไดอยางถูกตอง
3. การถามตอบ
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
ยอย
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนของ
5. การใหแบบฝกหัดแบบ
แตละกลุม ยอย
แบงกลุมยอย
4. การตรวจแบบฝกหัด และงาน
6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย
คนควาที่สงของแตละกลุม ยอย
3. สามารถเลือกใชนวัตกรรมเพื่อให 1. การอธิบาย
1. การตอบคําถามปญหาผานสือ่ อิ
เกิดการเรียนรูที่ดี
2. การอภิปราย
เล็กทรอนิกศตาง ดังเชน
3. การถามตอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และ
4. การใหแบบฝกหัดผาน
เว็บบอรด
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
2. การแสดงการวิเคราะห
5. การคนควาจากเว็บไซด
วิเคราะหปญหาโจทยผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังเชน
Power Point และเว็บบอรด
3. การตรวจแบบฝกหัด และ
งานคนควาผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอ)
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่ 1. การอธิบาย
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
หลากหลายเพื่อสงเสริมการ
2. การอภิปราย
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
เรียนรูของผูเรียน
3. การถามตอบ
วิเคราะหปญหาโจทยที่
4. การใหแบบฝกหัด
เกี่ยวของอื่นๆ หนาชั้นเรียน
5. การคนควา
3. การตรวจแบบฝกหัด และ
งานคนควาที่สงจากการเขา
หองสมุด การเขาอินเตอรเน็ต
และหรือแหลงอื่นๆ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

1

- แนะนําการเรียนการ
สอน
- มอบหมายงานและ
รายงาน
- บทที่ 1 ไฟฟาเบื้องตน

2

- บทที่ 2 ตัวตานทาน

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
อาจารย วิชัย
1. การอธิบาย
จิตตประสงค
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

3

กิจกรรม
อาจารย วิชัย
1. การอธิบาย
จิตตประสงค
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่
หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
นาย วิชัย
1. การอธิบาย
จิตตประสงค
2. การถามตอบ
3. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

3

- ทดสอบยอยครัง้ ที่
(บทที่ 1-2)
- เฉลยคําตอบ

4

- บทที่ 3 ตัวเก็บประจุ

3

กิจกรรม
นาย วิชัย
1. การอธิบาย
จิตตประสงค
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

5

- บทที่ 4 แมเหล็กและตัว
เหนี่ยวนํา

3

กิจกรรม
นาย วิชัย
1. การอธิบาย
จิตตประสงค
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

6

- ทดสอบยอยครัง้ ที่
(บทที่ 3-4)

3

กิจกรรม
1. การอภิปราย โดย
ให น.ศ.มีสวนรวม

1

2

นาย วิชัย
จิตตประสงค
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สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- เฉลยคําตอบ
- นําเสนอรายงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ในการเลือกหัวขอ
รายงาน
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน

ผูสอน

7

- บทที่ 5 สารกึ่งตัวนํา
และอุปกรณ
ประเภทสารกึ่ง
ตัวนําเบื้องตน
- ทบทวน

3

กิจกรรม
นาย วิชัย
1. การอธิบาย
จิตตประสงค
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

8

- ทดสอบครั้งที่ 3 (บทที่
5 และ รายงาน)
- เฉลยคําตอบ

3

กิจกรรม
1. สอบทฤษฎี

9

- บทที่ 6 ไดโอด

3

กิจกรรม
นาย วิชัย
1. การอธิบาย
จิตตประสงค
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

นาย วิชัย
จิตตประสงค
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สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
นาย วิชัย
1. การอธิบาย
จิตตประสงค
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

10

- บทที่ 7 ซีเนอรไดโอด
และอุปกรณอื่น ๆ

11

- ทดสอบยอยครัง้ ที4่ (บท
ที่ 6 – 7)
- เฉลยคําตอบ

3

กิจกรรม
นาย วิชัย
1. การถามตอบ
จิตตประสงค
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

12

- บทที่ 8 ทรานซิสเตอร

3

13

- บทที่ 8 ทรานซิสเตอร
(ตอ)

3

กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

นาย วิชัย
จิตตประสงค

นาย วิชัย
จิตตประสงค
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สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

14

- บทที่ 9 วงจรขยาย
ทรานซิสเตอร

15

- บทที่ 9 วงจรขยาย
ทรานซิสเตอร(ตอ)

3

16

- สอบปลายภาค
8- 9

3

บทที่

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1

1. ความรูในหลักการ

2

2. ความเขาใจในวิธีการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม
1. จัดสอบทฤษฎี

ผูสอน
นาย วิชัย
จิตตประสงค

นาย วิชัย
จิตตประสงค

นาย วิชัย
จิตตประสงค

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1. การตอบ
คําถามในขณะ
เรียน
2. การตรวจ
แบบฝกหัด
และงานทีส่ ง
3. การสอบ
1. การตอบ

1-16

สัดสวนของ
การประเมินผล
1. 10%
2. 30%
3. 60%

1-16

1. 10%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

3

3. การนําไปใชแกปญหา
โจทย

4

4. การวิเคราะหปญหา
โจทย

วิธีการประเมิน
คําถามในขณะ
เรียน
2. การตรวจ
แบบฝกหัด
และงานทีส่ ง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถามในขณะ
เรียน
2. การตรวจ
แบบฝกหัด
และงานทีส่ ง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถามในขณะ
เรียน
2. การตรวจ
แบบฝกหัด
และงานทีส่ ง
3. การสอบ

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล
2. 30%
3. 60%

1-16

1. 10%
2. 30%
3. 60%

1-16

1. 10%
2. 30%
3. 60%

3. แผนงานบูรณาการวิชาการ
การดําเนินงานในการเรียนการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส 1 ไดมีการบูรณาการกับการวิจัย เรื่องการ
พัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการสรางหุนยนตสมองกลอัจฉริยะเดินตามเสนผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณอุดหนุนการวิ จัยจากงบประมาณ
รายได ประจําปงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผูทําวิจัย
อาจารยวิชัย จิตตประสงค โดยใหนักศึกษาไดเห็นประโยชนพื้นฐานทางดานอิเล็กทรอนิกสนําไปพั ฒนา
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเกิดแรงจูงใจ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วิชัย จิตตประสงค . เอกสารประกอบการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส 1 . สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1 เจน สงสมพันธ. 2540 . เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 1. กรุงเทพมหานคร:
หจก. เม็ดทรายพริ้นติง้
2.2 มงคล ทองสงคราม. 2549 . อิเล็กทรอนิกส 1. กรุงเทพ ฯ: หจก. วิ.เจ. พริ้นติง้
2.3 สุคนธ พุมศรี . 2544 . วงจรอิเล็กทรอนิกส 1 . กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ ส.ส.ท.
2.4 นภัทร วัจนเทพินทร . 2540 . อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 1 . ปทุมธานี :
บริษัทสกายบุก ส จํากัด
2.5 อุดม คํามวง .2542 . ใบงานอิเล็กทรอนิกสทั่วไป อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจร 1-2 .
กรุงเทพ ฯ : ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 1 หนวยศึกษานิเทศ กรมอาชีวศึกษา
2.6 นภัทร วัจนเทพินทร . 2542 . คูมอื การทดลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส . ปทุมธานี :
บริษัทสกายบุกส จํากัด
2.7 ประพันธ พิพัฒนสุข และ คณะ ฯ .2538 . ปฏิบัติอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจร 1 .
นนทบุรี : สํานักพิมพ ศูนยสงเสริมอาชีวะ
2.8 วโรดม มุทาไร. 2541 . หนังสือประกอบการเรียนใบงานวิชาปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส 1-2 .
กรุงเทพ : สํานักพิมพฟส ิกสเซ็นเตอร
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 Robert L. Boylested , Louis Nashelsky.1999 . Electronics Devics and Circuit Theory
7 thedition .Prentice-Hall,Inc
3.2 Schuler .1999 .Electronics Principles and Applications 5 th. McGraw-Hall,Inc
3.3 Jimme J. Cathey .2002 .Electonic Devices and Circuits 2nd.Singapore :McGrawHall,Inc.
3.4 Glencoe .1999 .Electronic Principles 6th .Singapore :McGraw-Hall,Inc.
3.5 Bogart, Jr. .1993 .Electronic Devics and Circuits 3 rhedition .Unites Statea of
America :Merrill Publishing Company
3.6 Curits D. Johnson . 1996 . HandBook of Electrical and Electronics Technology .
Unites Statea of America: Prentice-Hall,Inc

- 19 -

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
วิธี ก ารใหนั ก ศึ ก ษาสํ ารวจตัว เองโดยเปรีย บเทีย บผลการประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ห ลัง เรี ยน กั บ
ผลทดสอบความรูกอนเรียน และผลการทําแบบฝกหัด
2. กลยุทธการประเมินการสอน
วิธีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
การทดสอบกอนและหลังเรียน การสังเกต และการสอบถาม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบความรูเดิมกอนเรียนในหัวขอตอไป
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
วิธีการกําหนดเกณฑผานแตละวัตถุประสงค

