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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
ELCI2501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมนึก ธัญญาวินิชกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
- (ควรเรี ยน ELCI2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2 มาก่อน)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้องปฏิบตั ิการ 644 ระบบควบคุมอัตโนมัติ อาคาร 6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
15 กรกฎาคม 2559 (ผ่าน สกอ.)
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. รู ้จกั และเข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
2. อธิบายโครงสร้าง คุณสมบัติ การทางานของอุปกรณ์ไทริ สเตอร์
3. อธิบายโครงสร้าง คุณสมบัติ การทางานของอุปกรณ์จุดชนวน
4. สามารถออกแบบและต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังแบบต่างๆได้
5. อธิบายความหมายและการนาเอาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู ้ความสามารถเพิม่ ขึ้น เป็ นการนาเอาตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์กาลังมาใช้ในงานอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในงาน
อุตสาหกรรมยุคปั จจุบนั

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติ โครงสร้าง สัญลักษณ์ การทางาน
และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังอุปกรณ์ไทริ สเตอร์แบบต่างๆอุปกรณ์จุดชนวน
ไอจีบีที ทรานสดิวเซอร์ ออปโตไอโซเลเตอร์ พร็ อกซิ มิตีเซ็นเซอร์ อาร์เอฟไอดี อินเวอร์เตอร์และ
คอนเวอร์เตอร์ ปฏิบตั ิการสอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชัว่ โมง

ไม่มี

การฝึ กปฏิบัติ/งาน การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 ชัว่ โมง
5 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์หรื อเฉพาะรายที่ตอ้ งการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
- ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณตามคุณสมบัติของหลักสูตร
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความกระตือรื อร้น มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
- เคารพบทบาท หน้าที่กฏระเบียบของมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบตั ิการในสาขาวิชาที่เรี ยน
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทีผ่ ดิ
วิธี อาจทาให้อุปกรณ์เสียหาย หรื อทาให้ผอู ้ ื่นได้รับอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นการเรี ยน
วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ต้องมีความรอบคอบ ปลอดภัยไม่ทาให้ตนเองและผูอ้ ื่น
ได้รับอันตรายก่อนลงมือปฏิบตั ิการทดลอง หรื อเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานนั้น
- อภิปรายกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ไม่เหมาะสม ในการนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานในงานอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง
- การใช้งานชุดฝึ กทดลอง หลังใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการฝึ กทดลอง ต้องเก็บรักษา
ทาความสะอาดอย่างมีระเบียบ และใช้งานเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทดลองอย่าง
ระมัดระวัง
- รู ้จกั การรอคอย เสียสละ ไม่แย่งเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีระเบียบวินยั ในการใช้
ชุดฝึ กทดลอง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่งงานที่ได้มอบหมายตามกาหนดตรงต่อเวลา
- ตรวจสอบพฤติกรรมการส่งงาน โดยไม่คดั ลอกแบบฝึ กหัดหรื อการบ้านของผูอ้ ื่น
- มีการอ้างอิงเอกสารจากรายงาน ได้อย่างถูกต้อง
- การต่อวงจรได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ใช้อุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ตรวจสอบพฤติกรรมการทดลอง โดยไม่ลอกวงจรการทดลองของผูอ้ ื่น
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2. ความรู้
2.1 ความรู้
- มีความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง
อุปกรณ์ไทริ สเตอร์ อุปกรณ์จุดชนวน อุปกรณ์แปรสัญญาณ อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์ และ
ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิ กส์ในงานอุตสาหกรรม และมีความรู ้ภาคปฏิบตั ิสอดคล้องกับเนื้ อหาทาง
ทฤษฎี
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิตอุปกรณ์ของจริ ง ให้ความรู ้ตรงตามหลักสูตรที่ได้วางไว้
- ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ แผนภูมิ เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
- คานวณ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- วิเคราะห์ อภิปรายการทางานของวงจรแบบต่าง ๆ
- ถามตอบ สรุ ปเนื้อหาหลังจากจบบทเรี ยน ทาแบบฝึ กหัดและการบ้าน
- อภิปรายให้คาแนะนาในการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในชุดฝึ กปฏิบตั ิการทดลอง
- สาธิตการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
- ควบคุมการทดลองปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง
- อภิปรายผลการทดลองและอธิบายแก้ไขการทดลองที่ผดิ พลาด
2.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนรายงาน
- คะแนนใบงาน
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

10%
15%
35%
40%

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เพือ่ ป้องกัน
ปั ญหาอันเนื่องมาจากการคานวณวงจรที่ผดิ พลาด
- มีทกั ษะในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว
- มีทกั ษะในการการจดจาสูตรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
- มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการต่อวงจรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวดเร็ว

4

มคอ.3
3.2 วิธีการสอน
- ผูส้ อนมีทกั ษะในการใช้สื่อประกอบการสอนและสื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
- ผูส้ อนมีวธิ ีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย การสาธิต หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนรายงาน
- คะแนนใบงาน
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- อภิปรายผลการออกแบบวงจร การคานวณเพือ่ ใช้ในการทดลองเป็ นกลุ่ม เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยน
แต่ละกลุ่มร่ วมวิเคราะห์ผลการทดลองออกมา
- มอบหมายงานทาเป็ นกลุ่มเพือ่ สร้างความสัมพันธ์และความรับผิดชอบร่ วมกัน
- จัดกลุ่มการทดลองปฏิบตั ิการต่อวงจร เพือ่ สร้างความรู ้และความรับผิดชอบร่ วมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพือ่ นด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง และพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- คะแนนจากการทางานเป็ นกลุ่มตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

5

มคอ.3
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทนั สมัยจากอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานกลุ่มการนาเสนออภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
- มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ อี-เลิร์นนิ่ง หรื อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และทารายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอรู ปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมสถานการณ์จาลองช่วย
ในการออกแบบวงจร
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน
- การตรวจใบงาน
- การสอบกลางภาค ด้วยข้อสอบแบบอัตนัย
- การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบแบบปรนัย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ / รายละเอียด

1

อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม

2

เอสซีอาร์ : คุณสมบัติ โครงสร้าง
สัญลักษณ์ การนาไปใช้งาน

3

ไทรแอคและไดแอค : คุณสมบัติ
โครงสร้าง การนา ไปใช้งาน
การออกแบบวงจร

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่ อการสอน
2-2 การอภิปราย การสาธิต
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
2-2 การบรรยาย การสาธิต
ผศ.สมนึก
ตัวอย่างวงจรการใช้งาน
ธัญญาวินิชกุล
2-2 การบรรยาย การสาธิต
ผศ.สมนึก
ตัวอย่างวงจรการใช้งาน
ธัญญาวินิชกุล
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4

การออกแบบและการประยุกต์ใช้
งานอุปกรณ์ไทริ สเตอร์

2-2

5

ยูเจที : คุณสมบัติ โครงสร้าง
สัญลักษณ์ การนาไปใช้งานการ
ออกแบบวงจร
พียทู ี: คุณสมบัติ โครงสร้าง
สัญลักษณ์ การนาไปใช้งานการ
ออกแบบวงจร
อุปกรณ์ไทริ สเตอร์แบบต่างๆ
อุปกรณ์ไอจีบีที

2-2

8

สอบกลางภาคเรี ยน

1.30

9

ใบงานที่ 1 เอสซีอาร์

2-2

การทดลองปฏิบตั ิการ

10

ใบงานที่ 2 ไทรแอค

2-2

การทดลองปฏิบตั ิการ

11

ทรานสดิวเซอร์ : คุณสมบัติ
โครงสร้าง การนาไปใช้งาน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

12

พร็ อกซิมิตีเซ็นเซอร์ : การ
นาไปใช้งาน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

13

ออปโตไอโซเลเตอร์ : การ
นาไปใช้งาน

2-2

14

ใบงานที่ 3 ออปโตไอโซเลเตอร์

2-2

การบรรยาย การออกแบบ
ใช้งาน
การทดลองปฏิบตั ิการ

15

อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์
อาร์เอฟไอดี การนาไปใช้งาน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

16

สอบปลายภาคเรี ยน

1.30

6
7

การบรรยาย ตัวอย่างการ
ออกแบบ แบบฝึ กหัด
การบรรยาย ตัวอย่างการ
ออกแบบ แบบฝึ กหัด

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย ตัวอย่างการ
ออกแบบ แบบฝึ กหัด

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย การสาธิต

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

35%

40%
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู้ *
1.3, 3.3, 5.2, 5.3

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่ประเมิน

ทารายงาน

ตลอดภาคการศึกษา

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
10%

2

1.1, 1.2, 1.3, 2.3
ใบงานการทดลอง
9, 10, 14
3.3, 5.3
2
2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.3 สอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้

15%
35%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พันธ์ศกั ดิ์ พุฒิมานิตพงษ์. (2537). ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1. กรุ งเทพมหานคร:
เจริ ญธรรม.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
สมนึก ธัญญาวินิชกุล.(2550). เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม. กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
นภัทร วัจนเทพินทร์ . (2539). อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . นนทบุรี: สกายบุก๊ ส์.
ยืน ภู่วรวรรณ. (2534). อิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรม. กรุ งเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
อนันต์ คัมภิรานนท์. (2538). อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1. นนทบุรี: สกายบุก๊ ส์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- อาจารย์ผสู ้ อนจัดทาเว็บบอร์ดเพือ่ รับข้อเสนอแนะในรายวิชานั้น
8
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2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ทบทวนผลประเมินการเรี ยนรู ้
- การสังเกตการสอน จากความสนใจของนักศึกษา
- การสังเกตการปฏิบตั ิการทดลอง จากพฤติกรรมความสนใจของผูเ้ รี ยน
- ผลการสอบกลางภาคและผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอนและปรับปรุ งสื่ อประกอบการสอน
- ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทบทวนผลคะแนนจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลคะแนนและวิธีการให้คะแนน
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบคะแนนในการประเมินผลใหม่อีกครั้ง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 5 ปี
- ปรับปรุ งเนื้อหา ข้อสอบ รู ปแบบการเรี ยนการสอน และการใช้สื่อที่เหมาะสม
- สลับผูส้ อนเพือ่ ให้เกิดมุมมองหลาย ๆ ด้าน

9
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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELCI2501 ชื่ อวิชา อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
2
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทาง
วิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
3
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
6
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
11
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สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
8
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
8
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
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