มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชาELCI1701ชื่อวิชาเครือ่ งมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

รายวิชานี่เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
หลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะ วิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รหัสและชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
สถานที่เรียน
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา
ทางวิชาการแก นักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

2
2
3
3

4
4
5
6
7
8

9
9
14

สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

15

1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

15
15
15

หมวดที่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กลยุทธการประเมินการสอน
การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

16
16
16
16
16
16

1

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตรประยุกต / วิทยาศาสตรประยุกต
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
ELCI1701 เครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(Electrical and Electronics Measurement)

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยภัทราวุธ บุญประคอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที2่ / ชั้นปที่1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
วิชาที่ตองเรียนกอน ELCI1201 อิเล็กทรอนิกส1

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
- ไมมี -

8. สถานที่เรียน
หอง ก6/4ชั้น 6 อาคารอนุสรณ 10 ป เกษตร จันทรเกษม

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 9 มีนาคม 2554

2

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อใหเขาหลักการทํางานของมิเตอรแบบอนาล็อก
สามารถออกแบบขยายยานวัดมิเตอรในแบบอนาล็อกได
เพื่อใหเขาหลักการทํางานของมิเตอรแบบดิจิตอล
สามารถใชมลั ติมิเตอรแบบดิจิตอลไดอยางถูกตองตามประเภทการใชงานได
เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของออสซิลโลสโคปในแตละภาคการทํางานได
สามารถนําออสซิลโลสโคปวัดรูปคลื่นสัญญาณในรูปแบบตางๆ ได
สามารถใชออสซิลโลสโคปวิเคราะหหาจุดบกพรองในวงจรได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การวัดหนวยของการวัดทางไฟฟา ความเที่ยงตรง และความแมนยําในการวัด หลักการ
ทํ า งาน โครงสร า ง การขยายย า นวั ด การทํ า งานของกั ล วานอมิ เ ตอร วงจรบริ ด จ มิ เ ตอร
อิเ ล็ก ทรอนิก สมั ล ติมิเ ตอรแบบอนาล็อกและดิจิตอลศึก ษาและการใชง าน ออสซิล โลสโคปแบบ
อนาล็อกและดิ จิตอล การใช ทรานสดิวเซอรในเครื่อ งมือวัดอิเ ล็ก ทรอนิก ส การตรวจซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือวัดแบบตางๆ
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

32
(4ชั่วโมง x 8สัปดาห)

15

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
32
(4ชั่วโมง x 8สัปดาห)

การศึกษาดวยตนเอง

16
(2ชั่วโมง x 8สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคล
4 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
1. ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ

2. มีวินัยมีความตรงตอเวลา

3. พัฒนาตนเอง

4. บุคลิกภาพ

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การตรวจเครื่องแตงกายของ
นักศึกษาทุกครั้ง
2. มีการจดบันทึกขอมูลเวลาเขา
เรียนทุกครั้ง
3. การใหศึกษาลวงหนาและ
การคนควา
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนาและ
การคนควา
4. การใหแบบฝกหัด
5.การใหคําปรึกษา
6. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. เปนแบบอยางที่ดีใหนักศึกษา
เห็น

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในชั้นเรียน
2. การออกมารวมทําโจทย
ตัวอยางหนาชั้นเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจใบงาน
1. การตรวจสอบรายชื่อ กอนและ
หลังเรียน
2. การทดสอบความรูก อนเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจใบงาน

1. การทดสอบความรูก อนเรียน
2. การทดสอบความรูห ลังเรียน
3. การตอบคําถามในชั้นเรียน
4. การออกมารวมทําโจทย
ตัวอยางหนาชั้นเรียน
5. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
6. ตรวจใบงาน
1. พฤติกรรมการถามตอบ
2. พฤติกรรมการแสดงตัวขณะ
ออกมารวมทําโจทยตัวอยางหนา
ชั้นเรียน
3. แสดงสาธิตใหกลุมอื่น ๆ ดู
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1. คุณธรรมจริยธรรม(ตอ)
คุณธรรมจริยธรรม
5. ความรักและศรัทธา

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

วิธีการประเมินผล
1. ความรวมมือความพยายามและ
ผลการทดสอบความรูกอนเรียน
และหลังเรียน
2. ความรวมมือความพยายาม
ตอบคําถามในชั้นเรียนและการ
ออกมารวมทําโจทยตัวอยางหนา
ชั้นเรียน
3. ความครบถวนและความถูกตอง
ของแบบฝกหัดทีส่ ง
4. สังเกตพฤติกรรมตรวจการ
ทดลอง

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

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
3. ตรวจผลการทดลอง

2. ความรู
ความรู
1. ความรูในหลักการ

2. ความเขาใจในวิธีการ

3. การนําไปใชแกปญหาโจทย

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจผลการทดลอง
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การแกไขปญหาโจทยหนาชั้น
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2. ความรู (ตอ)
ความรู
4. การวิเคราะหปญหาโจทย

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

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
ปญหาโจทยตัวอยางในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจผลการทดลอง

ทักษะทางปญญา
1. ความสามารถอธิบายหลักการ
ทางดานอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส มีความเขาใจในการ
ทํางานของอุปกรณตาง ๆ ของแตละ
ชนิดได การใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสได การเขาใจ
หลักการของอุปกรณสารกึง่ ตัวนํา
และการออกแบบวงจรพื้นฐานอยาง
งายได
2. ทักษะทางความคิดวิเคราะหและ
ออกแบบวงจรไฟฟาเบี้องตนได

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

3. ทักษะความสามารถแกไขปญหา

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การศึกษาคนควาหาขอมูล
4. ทดลองปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การออกมานําเสนอตัวอยาง
อุปกรณและวงจรเบื้องตนทางดาน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หนาชั้น
เรียน
4. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
5. ตรวจผลการทดลอง
1. การคํานวณออกแบบวงจร
2. การแกปญหาโจทย
3. การพัฒนาความคิดและการ
แกไขวงจร
4. การใชเครื่องมืออยางมีความ
ชํานาญ
1. การวิเคราะหและหาวิธีการที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
2. การตรวจแบบฝกหัดและการ
คนควาที่มอบหมาย

3. ทักษะทางปญญา

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มนุษยสัมพันธ

2. การติดตอสื่อสาร

3. การทํางานเปนกลุม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. ปฏิบัติการ LAB รวมกับเปน
กลุม
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
5. ปฏิบัติการ LAB รวมกับเปน
กลุม

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนแตละ
กลุมยอย
4. สังเกตการปฏิบัติในการ LAB
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนแตละ
กลุมยอย
4. การตรวจแบบฝกหัดและ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนแตละ
กลุมยอย
4. การตรวจแบบฝกหัดและ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
5. การวางแผนการปฏิบัติและการ
สังเกตในการทดลอง LAB
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
วิธีการสอน
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถการวิเคราะหสมการและ 1. การอธิบาย
ปญหา
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
2. สามารถใชทักษะในการฟง การ 1. การอธิบาย
พูด การอาน การเขียน เพื่อการสื่อ 2. การอภิปราย
ความหมายไดอยางถูกตอง
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย
3. สามารถเลือกใชนวัตกรรมเพื่อให 1. การอธิบาย
เกิดการเรียนรูที่ดี
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัดผาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. การคนควาจากเว็บไซด

4. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน

1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. การใหแบบฝกหัด

วิธีการประเมินผล

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
ปญหาโจทยตัวอยางในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนของแต
ละกลุมยอย
4. การตรวจแบบฝกหัด และ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
1. การตอบคําถามปญหาผานสือ่
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังเชน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสและเว็บ
บอรด
2. การแสดงการวิเคราะห
วิเคราะหปญหาโจทยผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังเชน
Power Point และเว็บบอรด
3. การตรวจแบบฝกหัดและ
งานคนควาผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การวิเคราะหปญหาโจทย
3. การตรวจแบบฝกหัด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

- แนะนําการเรียนการสอน
ทฤษฏี
- ประวัติศาสตรความ
เปนมา
- หนวยทางวิทยาศาสตร
- ระบบของการวัด
- คาความถูกตอง ความ
แมนยํา ความไว
ปฏิบัติ
ทฤษฎี
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัด
- โครงสรางเครือ่ งมือวัด
และสวนประกอบ
ปฏิบัติ
1 การอานคาบนสเกล
มิเตอร
ทฤษฎี
- หลักการทํางานของ
เครื่องมือวัดไฟฟาแบบ
อนาล็อก
ปฏิบัติ
1 การใชงานมัลติมเิ ตอรวัด
คาแรงดันไฟฟา
2 การใชงานมัลติมเิ ตอรวัด
คากระแสไฟฟา

2

3

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
อาจารย ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

ทฤษฎี
- แอมปมิเตอร
- การออกแบบ
แอมปมเิ ตอร
ปฏิบัติ
1. การออกแบบวงจร
แอมปมเิ ตอรและการ
ทดลองวงจร

5

ทฤษฎี
- โวลตมิเตอร
-การออกแบบโวลตมิเตอร
ปฏิบัติ
1. การออกแบบวงจรโวลต
มิเตอรและการทดลอง

4

6

ทฤษฎี
- โอหมมิเตอร
- การออกแบบโอหมมิเตอร
ปฏิบัติ
1. การออกแบบวงจรโอหม
มิเตอรและการทดลอง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. จําลอง simulation
5. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. จําลอง simulation
5. แนวทางวิเคราะหโจทย
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. จําลอง simulation
5. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

7

ทฤษฎี
- เครื่องมือวัดระบบดิจิตอล
- ระบบการแปลงสัญญาณ
อนาล็อกเปนสัญญาณดิจิตอล
- ระบบการแปลงสัญญาณ
ดิจิตอลเปนอนาล็อก
ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติการทดลอง

4

8

สอบกลางภาค
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ทฤษฎี
- เครื่องมือวัดไฟฟากระแสสลับ
ปฏิบัติ
ออกแบบเครื่องมือวัดไฟฟา
กระแสสลับและทดลอง

4

ทฤษฎี
- มัลติมิเตอรและหลักการ
ทํางานของมัลติมิเตอร
ปฏิบัติ
1. การใชงานมัลติมิเตอรในใน
รูปแบบการวัดตาง ๆ

4

9

10

1. แผนการสอน (ตอ)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. จําลอง simulation
5. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. สอบทฤษฎี
2. สอบปฏิบัติ
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. จําลอง simulation
5. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

11

ทฤษฎี
- ออสซิลโลสโคป
- หลักการทํางาน
- การใชงาน
- Probe
ปฏิบัติ
1. การทดลองการใชงาน
เบื้องตน

12

ทฤษฎี
- เครื่องกําเนิดความถี่
- หลักการของเครื่อง
กําเนิดความถี่
- การใชงาน
ปฏิบัติ
1. การทดลองการใชงาน
เครื่องกําเนิดความถี่
ทฤษฎี
- ทรานสดิวเซอรใน
เครื่องมือวัด
ปฏิบัติ
1. การทดลองและปฏิบัติ
ทรานสดิวเซอร

13

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. จําลอง simulation
5. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. สอบทฤษฎี
2. สอบปฏิบัติ

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

กิจกรรม
อาจารย ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
3. จําลอง simulation
4. ยกตัวอยาง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

14

ทฤษฎี
- การสอบเทียบมาตรฐาน
ปฏิบัติ
1. การทดสอบปรับเทียบ
มาตรฐาน

15

ทฤษฎี
การตรวจซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือวัด

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

ปฏิบัติ
1. การปฏิบัติตรวจซอม
เครื่องมือวัดและการรักษา

16

ทฤษฎี
- แนะนําการใชมัลติมิเตอร
ในงานอุตสาหกรรม
- การใชมัลติมเิ ตอรอยาง
ปลอดภัย
- สรุปเนื้อหาและทบทวน
บนเรียน

4

17

สอบปลายภาค
ทฤษฎี และปฏิบัติ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรมสอบขอปรนัย อัตนัย สอบปฏิบัติ

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

1. ความรูในหลักการ

2

2. ความเขาใจในวิธีการ

3

3. การนําไปใชแกปญ
 หา
โจทย

4

4. การวิเคราะหปญหา
โจทย

1. การตอบ
คําถาม
2. การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ

สัปดาหที่ประเมิน
1-16

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

1-16

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

1-16

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

1-16

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

15

3. แผนงานบูรณาการวิชาการ
การดําเนินงานในการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดไดมีการนําความรูในเนี้อหาของการวัดมา
สรางกังหันชัยพัฒนา ซึ่งในสวนประกอบจะมีทั้งสวนโครงสรางและสวนควบคุมมอเตอรในการหมุน
กังหันจึงจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือวัดในการตรวจสอบ เพื่อใชในแผนงานบูรณาการวิชาทางดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ของการจัดโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตอนตามรอยเทาพอ ใน
วันพุธที่ 15-16 กุมภาพันธ 2560

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
รศ.ดร. จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม. การวัดทางไฟฟาและเครือ่ งมือวัด สํานักพิมพ หางหุนสวน
จํากัด วี.เจ.พริ้นติ้ง

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ. ทฤษฏีเครือ่ งมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส. สํานักพิมพศูนยสงเสริม
วิชาการ.
เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา, 2545, มงคล ทองสงคราม, หางหุนสวนจํากัด วี.เจ. พริ้น
ติ้ง
พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ. ใบงานปฏิบัตงิ านทดลองเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส.
สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 Electrical and Electronic Measurement and Testing, 1992, W. Bolton, Addison
WesleyLongman Limited, ISBN: 058-208-967-0
3.2 Electronic Instrumentation, 2004, 2nd Edition, H. S. Kalsi, Tata McGraw-Hill,
ISBN: 007-058-370-63.3
3.3 Student Reference Manual for Electronic Instrumentation Laboratories, 2004,
2nd Edition, S. Wolf and R. F. M. Smith, Pearson Education, ISBN: 013-042-182-0
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
วิธีการใหนักศึกษาสํารวจตัวเองโดยเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน กับผลทดสอบ
ความรูกอนเรียน ผลทดสอบภาคปฏิบัติการใชเครื่องมือวัด หลักการวัดและผลการทําแบบฝกหัด
2. กลยุทธการประเมินการสอน
วิธีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
การทดสอบกอนและหลังเรียน การสังเกต และการสอบถาม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบความรูเดิมกอนเรียนในหัวขอตอไป
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
วิธีการกําหนดเกณฑผานแตละวัตถุประสงค

