มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชาELCI2201ชื่อวิชา อิเล็กทรอนิกส2

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
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด

หมวดที่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
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

15
15
15
15
15
15

1

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร /วิทยาศาสตรประยุกต
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
ELCI2201 อิเล็กทรอนิกส2
(Electronic 2)

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยภัทราวุธ บุญประคอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที1่ / ชั้นปที่1 ขึ้นไปกลุม 121

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
วิชา ELCI1201 อิเล็กทรอนิกส 1

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

8. สถานที่เรียน
หอง ก6/4

ชั้น 6 อาคารอนุสรณ 10 ป เกษตร จันทรเกษม

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 9 มีนาคม 2554

2

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหนสิ ิตนักศึกษาเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณสารกึง่ ตัวนํา
เพื่อสามารถนําประโยชนของอุปกรณสารกึง่ ตัวนํามาออกแบบและประยุกตใชงานได
เพื่อใหนสิ ิตนักศึกษาสามารถวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ได
เพื่อใหสามารถแกไขปญหาจากการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให ส อดคล อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับ บัญ ฑิตศึก ษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แบบจําลองของทรานซิสเตอรและเฟท การวิเคราะหวงจรขยายขนาดเล็กและการนําไปใช
งานโครงสราง คุณสมบัติและการทํางานของออปแอมป วงจรขยายสัญญาณระดับต่ํา วงจรขยายกําลัง
แบบตางๆ วงจรขยายสัญญาณแบบดารลิงตัน วงจรขยายดิฟเฟอเรนเซียล วงจรสวิตช วงจรสมิททริก
เกอรวงจรกลับเฟสและวงจรเลื่อนความถี่ โครงสรางคุณสมบัติและการนําไปใชง านของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณไทริสเตอรแบบตางๆ และอุปกรณจุดชนวน

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30
(2ชั่วโมง x 15 สัปดาห)

15

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
30
75
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห) (5ชั่วโมง x 15 สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคล
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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

5

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
1

หัวขอ/รายละเอียด
ทฤษฏี
- แนะนําการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน

จํานวน
ชั่วโมง
4

2

ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
ไดโอดและอุปกรณชนิดไดโอด
อุปกรณไดโอดเซนเซอร
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลองเรื่องไดโอด
และอุปกรณชนิดไดโอด
อุปกรณไดโอดเซนเซอร

4

3

ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
- การประยุกตใชงาน
ไดโอด
ปฏิบัต(ิ 2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลองเรื่องการ
ประยุกตใชงานไดโอด

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

4

ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
วงจรเรียงกระแสแบบตางๆ
ปฏิบัติ(2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลองวงจร
เรียงกระแสแบบตางๆ

5

ทฤษฎี(2 ชั่วโมง)
การออกแบบแหลงจาย
ไฟฟา
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลอง
แหลงจายไฟฟา

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

6

ทฤษฎี(2 ชั่วโมง)
ทรานซิสเตอรและคุณสมบัติ
ของทรานซิสเตอร
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลอง
ทรานซิสเตอรและคุณสมบัติ
ของทรานซิสเตอร

7

สอบกลางภาค
ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ทฤษฎี (4ชั่วโมง)
การจําลองวงจรสัญญาณ
ขนาดใหญ
(Large Signal Model)

4

ทฤษฎี (4ชั่วโมง)
การจําลองวงจรสัญญาณ
ขนาดเล็ก

4

8

9

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา
กิจกรรม
1. สอบทฤษฎี
2. สอบปฏิบัติ
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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(Small Signal Model)

3. ยกตัวอยาง– การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

10

ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
วงจรขยายความแตกตาง
วงจรภาคขยายสัญญาณ
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลอง
วงจรขยายความแตกตาง
และวงจรภาคขยาย
สัญญาณ

11

ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
บทที่ 8 การเขารหัสและ
การถอดรหัส
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
การตอทดลองการใชงาน
วงจรเขารหัสและการ
ถอดรหัส

4
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ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา
กิจกรรม

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ

12

วงจรตอบสนองความถี่
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลองวงจร
ตอบสนองความถี่

1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา

1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

13

ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
วงจรฟดแบค
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลองวงจรฟด
แบค

14

ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
วงจรกรองและวงจรจูน
เนอร
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลองวงจร
กรองและวงจรจูนเนอร

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
4. แนวทางวิเคราะหโจทย
5. การบาน

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

13

15

ทฤษฎี (2 ชั่วโมง)
วงจรผลิตความถี่
คลื่นสัญญาณ
ปฏิบัติ (2 ชั่วโมง)
ใบงานการทดลองวงจร
ผลิตความถี่คลื่นสัญญาณ
ทบทวนเนื้อหากอนสอบ

4

16

สอบปลายภาค
ทฤษฎี และปฏิบัติ

4

สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เขียนบนกระดาษ White
Board แสดงวิธีทํา
กิจกรรม
อาจารย ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอยาง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม
สอบทฤษฎี

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

1. ความรูในหลักการ

2

2. ความเขาใจในวิธีการ

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

สัปดาหที่ประเมิน
1-15

1-15

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

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

3. การนําไปใชแกปญหา
โจทย

4

4. การวิเคราะหปญหา
โจทย

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

1-15

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

1-15

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1. วโรดม มุทาไร. หนังสือประกอบการเรียนใบงานวิชาปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส 1-2
สํานักพิมพฟสกิ สเซ็นเตอร. กรุงเทพมหานคร; 2541.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1. ชัยวัฒน ลิ้มพรจิตรวิไล ปฏิบัติการอุปกรณสารกึง่ ตัวนํา. บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริ
เมนต จํากัด. กรุงเทพมหานคร; มปป. สํานักพิมพฟสกิ สเซ็นเตอร. กรุงเทพ; 2540

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.electronics-tutorials.ws/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
วิธีการใหนักศึกษาสํารวจตังเองโดยเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน กับ
ผลทดสอบความรูกอ นเรียน และผลการทําแบบฝกหัด
2. กลยุทธการประเมินการสอน
วิธีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
การทดสอบกอนและหลังเรียน การสังเกต และการสอบถาม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบความรูเดิมกอนเรียนในหัวขอตอไป
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
วิธีการกําหนดเกณฑผานแตละวัตถุประสงค

