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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
ELCI3504 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมนึก ธัญญาวินิชกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
- (ควรเรี ยน ELCI3503 เทคโนโลยี พีแอลซี มาก่อน)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้องปฏิบตั ิการ 644 ระบบควบคุมอัตโนมัติ อาคาร 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
15 กรกฎาคม 2559 (ผ่าน สกอ.)
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. อธิบายโครงสร้าง สัญลักษณ์ การทางาน ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์ได้
2. สามารถออกแบบและต่อวงจรไฮดรอลิกส์และวงจรนิวแมติกส์ท้งั แบบบคุมด้วยมือและ
ไฟฟ้าได้
3. สามารถออกแบบใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์ตรวจจับและวงจรควบคุมแบบต่าง ๆ ได้
4. สามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติพแี อลซีได้
5. สามารถใช้งานโปรแกรมจาลองสถานการณ์วงจรไฮดรอลิกส์และวงจรนิวแมติกส์ใน
งานอุตสาหกรรมได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น และเป็ นการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ทดลองวงจรไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในโรงงานอุตสาหกรรมยุคปั จจุบนั

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย คุ ณสมบัติ โครงสร้าง สัญลักษณ์ การออกแบบวงจร การคานวณและการ
ประยุกต์ใช้งานนิ วแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า ไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า การทางานของ
ชุดต้นกาลัง ชุดบริ การ กระบอกสูบ และวาล์วควบคุมแบบต่าง ๆ การออกแบบวงจรทั้งแบบควบคุม
ด้ว ยมื อ และแบบควบคุ มอัต โนมัติ การใช้อุ ป กรณ์ ต รวจจับ แบบสัมผัส และแบบไม่ สัมผัส การ
ควบคุมการทางานด้วยเครื่ องควบคุมพีแอลซี
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
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3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อเฉพาะรายที่ตอ้ งการ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณตามคุณสมบัติของหลักสูตร
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความกระตือรื อร้น มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
- เคารพบทบาท หน้าที่กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบตั ิการในสาขาวิชาที่เรี ยน
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ทผี่ ดิ วิธี อาจทาให้
ผูอ้ ื่นได้รับอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นการเรี ยนวิชาระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ตอ้ งมี
ความรอบคอบปลอดภัย ไม่ทาให้ตนเองและผูอ้ ื่นได้รับอันตรายก่อนลงมือปฏิบตั ิการ
ทดลอง หรื อเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานนั้น
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สถานการณ์จาลองประกอบการสอน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการสอน และทาแบบฝึ กหัดท้ายบทที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
- อภิปรายกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ไม่เหมาะสม
- การใช้งานชุดฝึ กในการทดลอง หลังใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการฝึ กทดลอง ต้องเก็บ
รักษา ทาความสะอาดอย่างมีระเบียบ และใช้งานเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทดลอง
อย่างระมัดระวัง
- รู ้จกั การรอคอย เสียสละ ไม่แย่งหรื อเล่นระหว่างการทดลอง มีระเบียบวินยั ในการใช้
ชุดฝึ กทดลอง
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1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่งงานที่ได้มอบหมายตามกาหนดตรงต่อเวลา
- ตรวจสอบพฤติกรรมการส่งงานโดยไม่คดั ลอกรายงานหรื อใบงานของผูอ้ ื่น
- มีการอ้างอิงเอกสารจากรายงานได้อย่างถูกต้อง
- การต่อวงจรได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ใช้อุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- เขียนวงจรและสามารถอธิบายการทางานของวงจรในการทดลองได้
- ตรวจสอบพฤติกรรมการทดลองโดยไม่ลอกวงจรการทดลองของผูอ้ ื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้
- มี ความรู ้เกี่ ยวกับอุ ปกรณ์ ไฮดรอลิ กส์และนิ วแมติกส์ คุ ณสมบัติ โครงสร้าง และการ
ทางานของไฮดรอลิกส์ ไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า นิวแมติกส์ และนิวแมติกส์ไฟฟ้า การทางานของชุดต้น
กาลัง กระบอกสู บ และวาล์วแบบต่าง ๆ การออก แบบวงจรทั้งแบบควบคุ ม ด้ว ยมื อ และแบบ
อัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับแบบสัมผัสและแบบไม่มีการสัมผัส การควบคุมการทางานด้วย
อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายความรู ้ ให้ตรงตามหลักสูตรที่ได้วางไว้
- อภิปรายให้คาแนะนาในการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในชุดฝึ กปฏิบตั ิการทดลอง
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และโปรแกรมจาลองสถานการณ์ประกอบการเรี ยนการสอน
- ใช้สื่อรู ปภาพ ของจริ ง แผนภูมิประกอบการเรี ยนการสอน
- สาธิตการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง
- อภิปรายการทางานของวงจรและผลการทดลองแบบต่าง ๆ
- ควบคุมการทดลองปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง
- อภิปรายผลการทดลอง และอธิบายแก้ไขการทดลองที่ผดิ พลาด
2.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากรายงาน
- คะแนนจากใบงาน
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนจากการสอบปฏิบตั ิ
- คะแนนสอบปลายภาค

10%
20%
30%
10%
30%
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เพือ่ ป้องกัน
ปั ญหาอันเนื่องมาจากการทดลองวงจรที่ผดิ พลาด
- มีทกั ษะในการออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว
- มีทกั ษะการใช้โปรแกรมจาลองสถานการณ์ช่วยในการออกแบบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 วิธีการสอน
- ผูส้ อนมีทกั ษะในการใช้สื่อประกอบการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างดี
- ผูส้ อนมีวธิ ีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย การสาธิต หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากรายงาน
- คะแนนจากใบงาน
- คะแนนจากการสอบปฏิบตั ิ
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- อภิปรายผลการทดลองเป็ นกลุ่ม เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมวิเคราะห์ผลสรุ ปออกมา
- มอบหมายงานทาเป็ นกลุ่มเพือ่ สร้างความสัมพันธ์และความรับผิดชอบร่ วมกัน
- จัดกลุ่มการทดลองปฏิบตั ิการต่อวงจร เพือ่ สร้างความรู ้และความรับผิดชอบร่ วมกัน
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพือ่ นด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง และพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานกลุ่มการนาเสนออภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
- มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ หรื อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และทา
รายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอรู ปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมจาลองสถานการณ์ช่วย
ในการออกแบบวงจร
5.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากรายงาน
- คะแนนจากใบงาน
- คะแนนจากการสอบปฏิบตั ิ
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ / รายละเอียด

1

8

ระบบนิวแมติกส์
ความหมาย การคานวณ
กระบอกสูบ
โครงสร้างกระบอกสูบ
เครื่ องอัดอากาศ และชุด
บริ การ สัญลักษณ์วาล์วแบบ
ต่าง ๆ
การออกแบบวงจร
นิวแมติกส์ลม ใบงานที่ 1
โครงสร้างอุปกรณ์นิว
แมติกส์ไฟฟ้า ใบงานที่ 2
การใช้ตวั ตรวจจับ การใช้
พีแอลซี และเอชเอ็มไอ
ควบคุมวงจรนิวแมติกส์
ไฟฟ้า ใบงานที่ 3
การใช้งานโปรแกรม
สถานการณ์จาลองวงจรนิว
แมติกส์ ใบงานที่ 4
การออกแบบการควบคุมการ
ทางานแบบต่อเนื่อง
ใบงานที่ 5-6

9
10

สอบกลางภาคเรี ยน
ใบงานที่ 7-8

2

3
4
5

6

7

จานวน
ชั่วโมง
2-2

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่ อการสอน
การอภิปราย การสาธิต
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย การสาธิต
สื่อ CAI

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย
การทดลองปฏิบตั ิการ
การบรรยาย การสาธิต
การทดลองปฏิบตั ิการ
การบรรยาย
การทดลองปฏิบตั ิการ

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

2-2

การบรรยาย สื่อ SIM
การทดลองปฏิบตั ิการ

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย

2-2

การทดลองปฏิบตั ิการ

1.30
2-2

30%
การทดลองปฏิบตั ิการ

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

2-2
2-2
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11
12
13

14
15

16

ระบบไฮดรอลิกส์
ความหมาย สัญลักษณ์
การทางานของระบบ
ไฮดรอลิกส์ ใบงานที่ 9
การออกแบบวงจร
ไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
ใบงานที่ 10
การคานวณหาค่าความเร็ว
และแรงที่ลูกสูบไฮดรอลิกส์
การประยุกต์ใช้งานระบบ
ไฮดรอลิกส์ การใช้งาน
โปรแกรมสถานการณ์จาลอง
สอบปฏิบตั ิ
สอบปลายภาคเรี ยน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

2-2

การบรรยาย
การทดลองปฏิบตั ิการ
การบรรยาย
การทดลองปฏิบตั ิการ

2-2

2-2

บรรยาย

2-2

การบรรยาย การสาธิต
สื่อ SIM

20 นาที
1.30

10%
30%

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

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ *

1

1.3, 3.3, 5.2, 5.3

2

1.3, 3.3, 5.3

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่ประเมิน

ทารายงาน

ตลอดภาคการศึกษา

การทาใบงานการ
ตลอดภาคการศึกษา
ทดลอง
3
2.3, 3.1, 3.3
การสอบปฏิบตั ิ
16
ปลายภาคเรี ยน
4
2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.3 สอบกลางภาคเรี ยน
9
สอบปลายภาคเรี ยน
16
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
10%
20%
10%
30%
30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
มนูญ ชื่นชม. (2539). นิวแมติกส์ ไฟฟ้ าเบื้องต้ น. กทม: สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทยญี่ปน).
ุ่
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์. (2544). ไฮดรอลิกส์ อตุ สาหกรรม. กทม: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ฐิฑารี ย ์ ถมยา. (2545). นิวแมติกส์ และนิวแมติกส์ ไฟฟ้ าเบื้องต้ น. กทม: สมาคมส่งเสริ ม
เทคโนโลยี. (ไทย-ญี่ปน).
ุ่
ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. (2542). นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ เบื้องต้ น. กทม: สมาคมส่งเสริ ม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน).
ุ่
ประวิตร ลิมปะวัฒนะ. (2540). ไฮดรอลิกส์ . กทม: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
พรจิต ประทุมสุวรรณ. (2540). การควบคุมนิวแมติกส์ . กทม: เรื อนแก้วการพิมพ์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- อาจารย์ผสู ้ อนจัดทาเว็บบอร์ดเพือ่ รับข้อเสนอแนะในรายวิชานั้น
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ทบทวนผลประเมินการเรี ยนรู ้
- การสังเกตการสอน การปฏิบตั ิการทดลองจากความสนใจของนักศึกษา
- ผลสอบภาคปฏิบตั ิ
- ผลการสอบกลางภาค และผลการสอบปลายภาค
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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 ให้เกิดมุมมองหลายๆ ด้าน
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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELCI3504 ชื่ อวิชา นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์

รายวิชานี่เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
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
7
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
12
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สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
9
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
9
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
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