มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ELEC3501 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite)
ELEC2201 อิเล็กทรอนิกส 2
7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ 644 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
9 มีนาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. รูจักและเขาใจอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานอุตสาหกรรม
2. อธิบายโครงสราง คุณสมบัติ การทํางานของอุปกรณไทริสเตอร
3. อธิบายโครงสราง คุณสมบัติ การทํางานของอุปกรณจุดชนวน
4. อธิบายความหมายและการนําเอาอุปกรณแปรสัญญาณไปใชในงานอุตสาหกรรม
5. สามารถออกแบบและตอวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังแบบตาง ๆ ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น เปนการนําเอาตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส และ
เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสกําลังมาใชในงานอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับความกาวหนาในงาน
อุตสาหกรรมยุคปจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติ โครงสราง หลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณไทริสเตอร
อุปกรณจุดชนวน อุปกรณแปรสัญญาณ อินเวอรเตอรและคอนเวอรเตอร และตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
สอนเสริม
บรรยาย
30 ชั่วโมง

ไมมี

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห หรือเฉพาะรายที่ตองการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
- ตระหนักในคุณคา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามคุณสมบัติของหลักสูตร
- มีวินยั ตรงตอเวลา มีความกระตือรือรน มีความซื่อสัตย และความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
- เคารพบทบาท หนาที่กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย และหองปฏิบัติการในสาขาวิชาที่เรียน
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานอุตสาหกรรมที่ผิด
วิธี อาจทําใหอุปกรณเสียหาย หรือทําใหผูอื่นไดรับอันตรายรายแรงได ดังนั้นการเรียน
วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ตองมีความรอบคอบ ปลอดภัยไมทําใหตนเองและผูอื่น
ไดรับอันตรายกอนลงมือปฏิบัติการทดลอง หรือเกิดความเสียหายตอหนวยงานนั้น
- อภิปรายกลุม พรอมยกตัวอยางคุณธรรมและจริยธรรมที่ไมเหมาะสม ในการนําอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสไปใชงานในงานอุตสาหกรรมที่ถูกตอง
- การใชงานชุดฝกการทดลอง หลังใชเครื่องมือ อุปกรณในการฝกทดลอง ตองเก็บรักษา
ทําความสะอาดอยางมีระเบียบ และใชงานเครื่องมือและอุปกรณในการทดลองอยาง
ระมัดระวัง
- รูจักการรอคอย เสียสละ ไมแยงเลือกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีระเบียบวินยั ในการใช
ชุดฝกทดลอง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานที่ไดมอบหมายตามกําหนดตรงตอเวลา
- ตรวจสอบพฤติกรรมการสงงาน โดยไมคดั ลอกแบบฝกหัดหรือการบานของผูอื่น
- มีการอางอิงเอกสารจากรายงาน ไดอยางถูกตอง
- การตอวงจรไดอยางถูกตองรวดเร็ว ใชอปุ กรณในการทดลองไดอยางถูกตองเหมาะสม
- ตรวจสอบพฤติกรรมการทดลอง โดยไมลอกวงจรการทดลองของผูอื่น
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2. ความรู
2.1 ความรู
- มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติ โครงสราง หลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง
อุปกรณไทริสเตอร อุปกรณจุดชนวน อุปกรณแปรสัญญาณ อินเวอรเตอรและคอนเวอรเตอร และ
ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม และมีความรูภาคปฏิบัติสอดคลองกับเนื้อหาทาง
ทฤษฎี
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิตอุปกรณของจริง ใหความรูตรงตามหลักสูตรที่ไดวางไว
- ใชสื่อคอมพิวเตอร แผนภูมิ เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- คํานวณ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
- วิเคราะห อภิปรายการทํางานของวงจรแบบตาง ๆ
- ถามตอบ สรุปเนื้อหาหลังจากจบบทเรียน ทําแบบฝกหัด และการบาน
- อภิปรายใหคําแนะนําในการใชอุปกรณ เครื่องมือ ในชุดฝกปฏิบัติการทดลอง
- สาธิตการทดลอง และวิเคราะหผลการทดลอง
- ควบคุมการทดลองปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการทดลอง
- อภิปรายผลการทดลอง และอธิบายแกไขการทดลองที่ผิดพลาด
2.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนรายงาน
- คะแนนใบงาน
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

10%
20%
40%
30%

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
- พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล เพื่อปองกัน
ปญหาอันเนื่องมาจากการคํานวณวงจรที่ผิดพลาด
- มีทักษะในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส และแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
- มีทักษะในการการจดจําสูตรตาง ๆ ไดอยางถูกตองรวดเร็ว
- มีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณในการตอวงจรไดอยางถูกตองเหมาะสม รวดเร็ว
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3.2 วิธีการสอน
- ผูสอนมีทักษะในการใชสื่อประกอบการสอนและสื่อคอมพิวเตอรไดอยางดี
- ผูสอนมีวิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย การสาธิต หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนรายงาน
- คะแนนใบงาน
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูต ามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดว ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายตรงตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- อภิปรายผลการออกแบบวงจร การคํานวณเพื่อใชในการทดลองเปนกลุม เพื่อใหผูเรียน
แตละกลุมรวมวิเคราะหผลการทดลองออกมา
- มอบหมายงานทําเปนกลุมเพื่อสรางความสัมพันธและความรับผิดชอบรวมกัน
- จัดกลุมการทดลองปฏิบัติการตอวงจร เพือ่ สรางความรูและความรับผิดชอบรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- คะแนนจากการทํางานเปนกลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยจากอินเทอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานกลุมการนําเสนออภิปรายโดยใชเทคโนโลยีเขาชวย
- มอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต อี-เลิรนนิ่ง หรือสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอน และทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน การใชโปรแกรมสถานการณจําลองชวย
ในการออกแบบวงจร
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน
- การตรวจใบงาน
- การสอบกลางภาค ดวยขอสอบแบบอัตนัย
- การสอบปลายภาค ดวยขอสอบแบบปรนัย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

1

อิเล็กทรอนิกสในงาน
อุตสาหกรรม

2

เอสซีอาร : คุณสมบัติ โครงสราง
สัญลักษณ การนํา ไปใชงาน

3

ไทรแอคและไดแอค : คุณสมบัติ
โครงสราง การนํา ไปใชงาน
ออกแบบวงจร

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อการสอน
2-2 การอภิปราย การสาธิต
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
2-2 การบรรยาย การสาธิต
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
2-2 การบรรยาย การสาธิต
แบบฝกหัด
ธัญญาวินิชกุล
6
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ยูเจที : คุณสมบัติ โครงสราง
สัญลักษณ การนําไปใชงาน
การออกแบบวงจร
พียูที : คุณสมบัติ โครงสราง
สัญลักษณ การนําไปใชงาน

2-2

การบรรยาย แบบฝกหัด

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

การบรรยาย

6

ใบงานที่ 1 เอสซีอาร

2-2

การทดลองปฏิบัติการ

7

ใบงานที่ 2 ไทรแอคและไดแอค

2-2

การทดลองปฏิบัติการ

8

สอบกลางภาคเรียน

1.30

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

9

ใบงานที่ 3 ยูเจที

2-2

การทดลองปฏิบัติการ

10

ใบงานที่ 4 พียูที

2-2

การทดลองปฏิบัติการ

11

ทรานสดิวเซอร : คุณสมบัติ
โครงสราง การนําไปใชงาน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

12

ออปโตไอโซเลเตอร และพร็อกซิ
มิตี เซ็นเซอร : การนําไปใชงาน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

13

ใบงานที่ 5 ออปโตไอโซเลเตอร

2-2

การทดลองปฏิบัติการ

14

อินเวอรเตอร และคอนเวอรเตอร :
คุณสมบัติ การนําไปใชงาน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

15

ไอจีบีที : อารเอฟไอดี: คุณสมบัติ
โครงสราง สัญลักษณ การนําไป
ใ ชงาน
สอบปลายภาคเรียน

2-2

การบรรยาย การสาธิต

4
5

16

1.30

40%

30%

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
-
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู*
1.3, 3.3, 5.2, 5.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

ทํารายงาน

ตลอดภาคการศึกษา

สัดสวนของ
การประเมินผล
10%

2

1.1, 1.2, 1.3, 2.3
ใบงานการทดลอง
6, 7, 9, 10, 13
3.3, 5.3
2
2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.3 สอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
* ระบุผลการเรียนรูหวั ขอยอยตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู

20%
40%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงษ. (2537). ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1. กรุงเทพมหานคร:
เจริญธรรม.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
นภัทร วัจนเทพินทร. (2539). อุปกรณอิเล็กทรอนิกส. นนทบุรี: สกายบุกส.
ยืน ภูว รวรรณ. (2534). อิเลคทรอนิคสอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อนันต คัมภิรานนท. (2538). อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1. นนทบุรี: สกายบุกส.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- อาจารยผูสอนจัดทําเว็บบอรดเพื่อรับขอเสนอแนะในรายวิชานั้น
8

มคอ.3
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ทบทวนผลประเมินการเรียนรู
- การสังเกตการสอน จากความสนใจของนักศึกษา
- การสังเกตการปฏิบัติการทดลอง จากพฤติกรรมความสนใจของผูเรียน
- ผลการสอบกลางภาค และผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงสื่อประกอบการสอน
- ทําวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทบทวนผลคะแนนจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลคะแนนและวิธีการใหคะแนน
- ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตรวจสอบคะแนนในการประเมินผลใหมอกี ครั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป
- ปรับปรุงเนื้อหา ขอสอบ รูปแบบการเรียนการสอน และการใชสื่อที่เหมาะสม
- สลับผูสอนเพื่อใหเกิดมุมมองหลาย ๆ ดาน

9
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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELEC3501 ชื่อวิชา อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

รายวิชานี่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
2
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทาง
วิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
6
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
11
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สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
8
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
8
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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