มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา

ELEC3501

ชื่อวิชา

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

รายวิชานี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ
หมวด

หน้า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รหัสและชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
สถานที่เรียน
วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

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 - 13
14

สารบัญ
หมวด

หน้า

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

15

1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

15
15
15

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กลยุทธ์การประเมินการสอน
การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

15
15
15
15
15
15

1

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Electronics)

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ภัทราวุธ บุญประคอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 140

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ELEC 2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
- ไม่มี -

8. สถานที่เรียน
ห้อง ก6/4 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 9 มีนาคม 2554

2

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้รู้จักและเข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
เพื่อสามารถอธิบายโครงสร้าง คุณสมบัติ การทางานของอุปกรณ์ไทริสเตอร์
เพื่ออธิบายโครงสร้าง คุณสมบัติ การทางานของอุปกรณ์จุดชนวน
เพื่ออธิบายความหมายและการนาเอาอุปกรณ์ทรานดิวเซอร์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
สามารถออกแบบและต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังแบบต่าง ๆ ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง อุปกรณ์ไทริสเตอร์
อุปกรณ์จุดชนวน อุปกรณ์แปรสัญญาณ อินเวอร์เตอร์ และคอนวอร์เตอร์ และตัวควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฏี

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์)

15

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30
75
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) (5 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
4 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

2. มีวินัยมีความตรงต่อเวลา

3. พัฒนาตนเอง

4. บุคลิกภาพ

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การให้แบบฝึกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การตรวจเครื่องแต่งกายของ
นักศึกษาทุกครั้ง
2. มีการจดบันทึกข้อมูลเวลาเข้า
เรียนทุกครั้ง
3. การให้ศึกษาล่วงหน้าและ
การค้นคว้า
4. การให้แบบฝึกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การให้ศึกษาล่วงหน้าและ
การค้นคว้า
4. การให้แบบฝึกหัด
5. การให้คาปรึกษา
6. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักศึกษา
เห็น

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. การออกมาร่วมทาโจทย์
ตัวอย่างหน้าชั้นเรียน
3. การตรวจแบบฝึกหัดที่ส่ง
4. ตรวจใบงาน
1. การตรวจสอบรายชื่อ ก่อนและ
หลังเรียน
2. การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
3. การตรวจแบบฝึกหัดที่ส่ง
4. ตรวจใบงาน

1. การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
2. การทดสอบความรู้หลังเรียน
3. การตอบคาถามในชั้นเรียน
4. การออกมาร่วมทาโจทย์
ตัวอย่างหน้าชั้นเรียน
5. การตรวจแบบฝึกหัดที่ส่ง
6. ตรวจใบงาน
1. พฤติกรรมการถามตอบ
2. พฤติกรรมการแสดงตัวขณะ
ออกมาร่วมทาโจทย์ตัวอย่างหน้า
ชั้นเรียน
3. แสดงสาธิตให้กลุ่มอื่น ๆ ดู
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1. คุณธรรม จริยธรรม (ต่อ)
คุณธรรม จริยธรรม
5. ความรักและศรัทธา

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การให้ศึกษาล่วงหน้าและ
การค้นคว้า
4. การถามตอบ
5. การให้แบบฝึกหัด
6. ทดลองปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
1. ความร่วมมือความพยายามและ
ผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียน
และหลังเรียน
2. ความร่วมมือความพยายาม
ตอบคาถามในชั้นเรียนและการ
ออกมาร่วมทาโจทย์ตัวอย่างหน้า
ชั้นเรียน
3. ความครบถ้วนและความถูกต้อง
ของแบบฝึกหัดที่ส่ง
4. สังเกตพฤติกรรมตรวจการ
ทดลอง

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

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การตรวจแบบฝึกหัดที่ส่ง
3. ตรวจผลการทดลอง

2. ความรู้
ความรู้
1. ความรู้ในหลักการ

2. ความเข้าใจในวิธีการ

3. การนาไปใช้แก้ปัญหาโจทย์

1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การร่วมทาโจทย์ตัวอย่าง
ในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝึกหัดที่ส่ง
4. ตรวจผลการทดลอง
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การร่วมทาโจทย์ตัวอย่าง
ในขณะเรียน
3. การแก้ไขปัญหาโจทย์หน้าชั้น
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2. ความรู้ (ต่อ)
ความรู้
4. การวิเคราะห์ปัญหาโจทย์

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

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห์
ปัญหาโจทย์ตัวอย่างในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝึกหัดที่ส่ง
4. ตรวจผลการทดลอง

ทักษะทางปัญญา
1. ความสามารถอธิบายหลักการ
ทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้าใจในการ
ทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแต่ละ
ชนิดได้ การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ได้ การเข้าใจ
หลักการของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
และการออกแบบวงจรพื้นฐานอย่าง
ง่ายได้
2. ทักษะทางความคิดวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรไฟฟ้าเบี้องต้นได้

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

3. ทักษะความสามารถแก้ไขปัญหา

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

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การร่วมทาโจทย์ตัวอย่าง
ในขณะเรียน
3. การออกมานาเสนอตัวอย่าง
อุปกรณ์และวงจรเบื้องต้นทางด้าน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน้าชั้น
เรียน
4. การตรวจแบบฝึกหัดที่ส่ง
5. ตรวจผลการทดลอง
1. การคานวณออกแบบวงจร
2. การแก้ปัญหาโจทย์
3. การพัฒนาความคิดและการ
แก้ไขวงจร
4. การใช้เครื่องมืออย่างมีความ
ชานาญ
1. การวิเคราะห์และหาวิธีการที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
2. การตรวจแบบฝึกหัดและการ
ค้นคว้าที่มอบหมาย

3. ทักษะทางปัญญา

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การให้แบบฝึกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มนุษย์สัมพันธ์

2. การติดต่อสื่อสาร

3. การทางานเป็นกลุ่ม

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแก้ปัญหาแบบแบ่งกลุ่ม
ย่อย
5. ปฏิบัติการ LAB ร่วมกับเป็น
กลุ่ม
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแก้ปัญหาแบบแบ่งกลุ่ม
ย่อย
5. การให้แบบฝึกหัดแบบ
แบ่งกลุ่มย่อย
6. การค้นคว้าแบบแบ่งกลุ่มย่อย
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การให้แบบฝึกหัดแบบ
แบ่งกลุ่มย่อย
5. ปฏิบัติการ LAB ร่วมกับเป็น
กลุ่ม

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การร่วมทาโจทย์ตัวอย่าง
ในขณะเรียนแต่ละละกลุ่มย่อย
3. การออกมาแสดงการแก้ปัญหา
โจทย์ตัวอย่างหน้าชั้นเรียนแต่ละ
กลุ่มย่อย
4. สังเกตการปฏิบัติในการ LAB
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การร่วมทาโจทย์ตัวอย่าง
ในขณะเรียนแต่ละละกลุ่มย่อย
3. การออกมาแสดงการแก้ปัญหา
โจทย์ตัวอย่างหน้าชั้นเรียนแต่ละ
กลุ่มย่อย
4. การตรวจแบบฝึกหัดและ
งานค้นคว้าที่ส่งของแต่ละกลุ่มย่อย
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การร่วมทาโจทย์ตัวอย่าง
ในขณะเรียนแต่ละละกลุ่มย่อย
3. การออกมาแสดงการแก้ปัญหา
โจทย์ตัวอย่างหน้าชั้นเรียนแต่ละ
กลุ่มย่อย
4. การตรวจแบบฝึกหัดและ
งานค้นคว้าที่ส่งของแต่ละกลุ่มย่อย
5. การวางแผนการปฏิบัติและการ
สังเกตในการทดลอง LAB
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถการวิเคราะห์สมการและ
ปัญหา

2. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน เพื่อการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ที่ดี

4. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน

วิธีการสอน

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การให้แบบฝึกหัด
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแก้ปัญหาแบบแบ่งกลุ่ม
ย่อย
5. การให้แบบฝึกหัดแบบ
แบ่งกลุ่มย่อย
6. การค้นคว้าแบบแบ่งกลุ่มย่อย
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การให้แบบฝึกหัดผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. การค้นคว้าจากเว็บไซด์

1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. การให้แบบฝึกหัด

วิธีการประเมินผล

1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห์
ปัญหาโจทย์ตัวอย่างในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝึกหัดที่ส่ง
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การร่วมทาโจทย์ตัวอย่าง
ในขณะเรียนแต่ละละกลุ่มย่อย
3. การออกมแสดงการแก้ปัญหา
โจทย์ตัวอย่างหน้าชั้นเรียนของแต่
ละกลุ่มย่อย
4. การตรวจแบบฝึกหัด และ
งานค้นคว้าที่ส่งของแต่ละกลุ่มย่อย
1. การตอบคาถามปัญหาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังเช่น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บ
บอร์ด
2. การแสดงการวิเคราะห์
วิเคราะห์ปัญหาโจทย์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังเช่น
Power Point และเว็บบอร์ด
3. การตรวจแบบฝึกหัดและ
งานค้นคว้าผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
1. การตอบคาถามในขณะเรียน
2. การวิเคราะห์ปัญหาโจทย์
3. การตรวจแบบฝึกหัด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

1

- แนะนาการเรียนการสอน
ทฤษฏี
- ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา
- อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม
ปฏิบัติ
ทฤษฎี
- เอสซีอาร์ คุณสมบัติ
โครงสร้าง สัญลักษณ์
- การนาไปใช้งาน
- วิธีการจุดชนวน SCR
- วิธีการหยุดนากระแส
ปฏิบัติ
1. การวัดขาอุปกรณ์เอสซี
อาร์ด้วยมัลติมิเตอร์
2. การต่อวงจรไบอัสเอสซี
อาร์ควบคุมใช้งานเบี้องต้น
ทฤษฎี
- การทางานของเอสซีอาร์
ในลักษณะแหล่งจ่ายไฟ
กระแสตรง
- การทางานของเอสซีอาร์
ในลักษณะแหล่งจ่ายไฟ
กระแสสลับ

2

3

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
อาจารย์ ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

4

กิจกรรม
อาจารย์ ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. แนวทางวิเคราะห์โจทย์
5. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง

4

กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point

อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง
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ปฏิบัติ
1. การต่อวงจร SCR
ควบคุมกระแสไฟตรง
2. การต่อวงจร SCR
ควบคุมกระแสไฟสลับ

2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง

1. แผนการสอน (ต่อ)
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

4

ทฤษฎี
- ไทรแอค คุณสมบัติ
โครงสร้างและสัญลักษณ์
- การนาไปใช้งาน
- โหมดการจุดชนวน Triac
- วิธีการหยุดนากระแสของ
Triac
ปฏิบัติ
1. การวัดขาอุปกรณ์ Triac
ด้วยมัลติมิเตอร์
2. การต่อวงจรไบอัส Triac
ควบคุมใช้งาน
ทฤษฎี
- ไดแอค คุณสมบัติ
โครงสร้างและสัญลักษณ์
- การนาไปใช้งาน
ปฏิบัติ
1. การต่อวงจรใช้งานได
แอดและการต่อร่วมใช้งาน
กับไตรแอค

5

6

ทฤษฎี

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
อาจารย์ ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง

4

กิจกรรม
อาจารย์ ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. แนวทางวิเคราะห์โจทย์
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

4

กิจกรรม
1. การอธิบาย

อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง
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- ยูเจที คุณสมบัติ
โครงสร้างและสัญลักษณ์
- การนาไปใช้งาน
ปฏิบัติ
1. การต่อวงจรใช้งานยูเจที

2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง

1. แผนการสอน (ต่อ)
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

7

ทฤษฎี
- พียูที คุณสมบัติ
โครงสร้างและสัญลักษณ์
- การนาไปใช้งาน
ปฏิบัติ
1. การต่อวงจรใช้งานพียูที
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สอบกลางภาค
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ทฤษฎี
- ทรานสดิวเซอร์
คุณสมบัติโครงสร้าง และ
การนาไปใช้งาน
ปฏิบัติ

9

จานวน
ชั่วโมง
4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. สอบทฤษฎี
2. สอบปฏิบัติ
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
สื่อ
1. Power Point

ผู้สอน
อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง
อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง

11

10

1 การวัดอุปกรณ์
ทรานสดิวเซอร์
ทฤษฎี
- ออปโตไอโซเลเตอร์และพ
ร็อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์ และ
การนาไปใช้งาน
ปฏิบัติ
1. การต่อใช้งานออปโตไอ
โซเลเตอร์

2. เอกสารประกอบการสอน
4

กิจกรรม
อาจารย์ ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง

1. แผนการสอน (ต่อ)
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

11

ทฤษฎี
- อินเวอร์เตอร์ คุณสมบัติ
ลักษณะวงจรและการใช้
งาน
ปฏิบัติ
1. การทดลองวงจร
อินเวอร์เตอร์ด้วยการซิมมู
เลชัน

12

ทฤษฎี
- คอนเวอร์เตอร์ คุณสมบัติ
ลักษณะวงจรและการใช้
งาน
ปฏิบัติ

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. สอบทฤษฎี
2. สอบปฏิบัติ

ผู้สอน
อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง

12

13

1. การทดลองวงจรคอน
เวอร์เตอร์ ด้วยการซิมมูเล
ชัน
ทฤษฎี
- สวิตชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย
และการออกแบบ
ปฏิบัติ
1. การทดลองวงจรสวิตชิ่ง
เพาเวอร์ซัพพลาย

4

กิจกรรม
อาจารย์ ภัทราวุธ
1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

1. แผนการสอน (ต่อ)
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

14

ทฤษฎี
- ไอจีบีที คุณสมบัติ
สัญลักษณ์ และการใช้งาน
ปฏิบัติ
1. การทดลองวงจรไอจีบีที

15

ทฤษฎี
- อาร์เอฟไอดี คุณสมบัติ
สัญลักษณ์ และการ
นาไปใช้งาน

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน

ผู้สอน
อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง

13

16

ทฤษฎี
- แนะนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เป็นส่วนประกอบในงาน
อุตสาหกรรม
- บททวนเนื้อหาและสรุป
เนื้อหาทั้งหมด

4

17

สอบปลายภาค
ทฤษฎี และปฏิบัติ

4

3. ชุดทดลอง
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. ยกตัวอย่าง
4. ปฏิบัติการทดลอง
สื่อ
1. Power Point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ชุดทดลอง
กิจกรรม สอบข้อปรนัย อัตนัย สอบปฏิบัติ

อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย์ ภัทราวุธ
บุญประคอง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1

1. ความรู้ในหลักการ

1-16

2

2. ความเข้าใจในวิธีการ

3

3. การนาไปใช้แก้ปัญหา
โจทย์

1. การตอบ
คาถาม
2. การตรวจ
แบบฝึกหัดและ
งานที่ส่ง
3. การสอบ
1. การตอบ
คาถาม
2. . การตรวจ
แบบฝึกหัดและ
งานที่ส่ง
3. การสอบ
1. การตอบ
คาถาม

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

1-16

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

1-16

1. 10%
2. 30%
3. 60%
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4

4. การวิเคราะห์ปัญหา
โจทย์

2. . การตรวจ
แบบฝึกหัดและ
งานที่ส่ง
3. การสอบ
1. การตอบ
คาถาม
2. . การตรวจ
แบบฝึกหัดและ
งานที่ส่ง
3. การสอบ

1-16

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 2 ผู้แต่ง ชาณวิทย์ หาญรินทร์ สานักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริม
อาชีวะ
1.2 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1 ผู้แต่ง พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ สานักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริม
1.3 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1 ผู้แต่ง อนันท์ คัมภิรานนท์ สานักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริม

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 ปฏิบัติ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 1 ผู้แต่ง พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ สานักพิมพ์ ศูนย์
ส่งเสริม

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/1.html
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
วิธีการให้นักศึกษาสารวจตังเองโดยเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน กับผลทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน และผลการทาแบบฝึกหัด

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
วิธีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน

3. การปรับปรุงการสอน
การทดสอบก่อนและหลังเรียน การสังเกต และการสอบถาม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบความรู้เดิมก่อนเรียนในหัวข้อต่อไป

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
วิธีการกาหนดเกณฑ์ผ่านแต่ละวัตถุประสงค์

