มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทาง
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ELEC3502 เทคโนโลยีพีแอลซี
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการระบบควบคุมอัตโนมัติ 644 สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
9 มีนาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. อธิบายการทางานระบบควบคุมอัตโนมัติได้
2. อธิบายคุณสมบัติ โครงสร้าง และการทางานของพีแอลซีได้
3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาบูลลีนและภาษาแลดเดอร์ได้
4. สามารถเขียนโปรแกรมตามมาตราฐาน ไออีซีได้
5. สามารถออกแบบประยุกต์ใช้งาน การติดตั้งและการควบคุมโดยใช้พีแอลซีได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความสามารถเพิม่ ขึ้นและเป็ นการนาเอาเทคโนโลยีพีแอลซี มาใช้
ในการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในงานควบคุมระบบอัตโนมัติยคุ ปัจจุบนั

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติ โครงสร้าง และ การทางานของพีแอลซี การเขียนโปรแกรมภาษาบูลลีน แลด
เดอร์ และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานสากลด้วยเครื่ องควบคุมด้วยมือ หรื อควบคุมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบและประยุกต์การใช้งานวงจรควบคุมโดยใช้พีแอลซี
ปฏิบตั ิการสอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชัว่ โมง

ไม่มี

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 ชัว่ โมง

การศึกษาด้ วยตนเอง
5 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อเฉพาะรายที่ตอ้ งการ

-3-

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณตามคุณสมบัติของหลักสู ตร
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความกระตือรื อร้น มีความซื่ อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
เคารพบทบาท หน้าที่กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบตั ิการในสาขาวิชาที่เรี ยน
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติที่ผดิ วิธี อาจทาให้ผอู้ ื่นได้รับ
อันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นการเรี ยนวิชาเทคโนโลยีพีแอลซี ต้องมีความรอบคอบปลอดภัย
ไม่ทาให้ตนเอง และผูอ้ ื่นได้รับอันตราย หรื อเกิดความเสี ยหายต่อหน่วยงานนั้น
อภิปรายกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ไม่เหมาะสม
บทบาทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
พฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดตรงต่อเวลา
ตรวจสอบพฤติกรรมการส่ งงานโดยไม่คดั ลอกผูอ้ ื่น และการเก็บเครื่ องมืออุปกรณ์ให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
มีทกั ษะการต่อวงจร และช่วยเหลือผูอ้ ื่นที่ไม่เข้าใจให้สามารถต่อวงจรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2. ความรู้
2.1 ความรู้
- มีความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ โครงสร้าง และ การทางานของพีแอลซี การเขียนโปรแกรม
ภาษาบูลลีน แลดเดอร์ และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานสากลด้วยเครื่ องควบคุมด้วยมือ
หรื อควบคุ มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบและประยุกต์การใช้งานวงจรควบคุ มโดยใช้
พีแอลซี
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2.2 วิธีการสอน
- บรรยายความรู้ ให้ตรงตามหลักสู ตรที่ได้วางไว้
สาธิตการทดลอง และอธิ บายผลการทดลอง
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ และของจริ งประกอบการเรี ยนการสอน
อภิปรายผลการทดลอง ทาแบบฝึ กหัด และการบ้าน
2.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากการสอบภาคปฏิบตั ิ
- คะแนนจากใบงานการทดลอง
คะแนนสอบกลางภาคเรี ยน
คะแนนสอบปลายภาคเรี ยน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เพื่อป้ องกัน
ปัญหาอันเนื่องมาจากการทดลองวงจรที่ผดิ พลาด
- มีทกั ษะในการทาแบบฝึ กหัด หรื อโจทย์ในงานควบคุมได้อย่างรวดเร็ ว
- มีทกั ษะการต่อวงจรควบคุมอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว
3.2 วิธีการสอน
- ผูส้ อนมีทกั ษะในการใช้สื่อประกอบการสอนและการเขียนโปรแกรมควบคุมได้อย่างดี
- ผูส้ อนมีวธิ ีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย การสาธิต การทดลอง หลากหลายโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
- คะแนนจากการสอบภาคปฏิบตั ิ
- คะแนนจากใบงานการทดลอง
คะแนนสอบกลางภาคเรี ยน
คะแนนสอบปลายภาคเรี ยน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
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-

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตรงตาม
กาหนดเวลา

4.2 วิธีการสอน
- อภิปรายผลการทดลองเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมวิเคราะห์ผลสรุ ปออกมา
มอบหมายงานทาเป็ นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรับผิดชอบร่ วมกัน
จัดกลุ่มการทดลองปฏิบตั ิการต่อวงจรควบคุม เพื่อสร้างความรู้และความรับผิดชอบ
ร่ วมกันหากเกิดการทดลองที่ผิดพลาด
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
รายงานการศึกษาด้วยตนเอง และพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
คะแนนสอบกลางภาคเรี ยน
คะแนนสอบปลายภาคเรี ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานกลุ่มการนาเสนออภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ หรื อสื่ อ อี -เลิร์นนิ่ง และทารายงานโดย
เน้นการนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
การนาเสนอรู ปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทางานกลุ่ม และนาเสนอด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์
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การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
สอบกลางภาคเรี ยน สอบปลายภาคเรี ยน ด้วยข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย

-

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ / รายละเอียด

1

การทางานของระบบควบคุม
อัตโนมัติ ระบบไฟฟ้ าเบื้องต้น
สายไฟ การต่อสายดิน
การควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ า วงจร
สตาร์ท-สต็อป

2

จานวน
ชั่วโมง
2-2
2-2

การบรรยาย
การทดลองปฏิบตั ิการ
การบรรยาย
การทดลองปฏิบตั ิการ
การบรรยาย
การทดลองปฏิบตั ิการ
การบรรยาย
การสาธิต
การบรรยาย

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

30 นาที 15%
1.30 25% (รวม 40%)
2-2
การบรรยาย
การสาธิต
2-2
การทดลองปฏิบตั ิการ

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

3

การทดลองควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ า
วงจรกลับทางหมุน

2-2

4

การทดลองควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ า
วงจรสตาร์-เดลต้า

2-2

5

อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์พร็ อก
ซิมิต้ ีเซ็นเซอร์แบบต่างๆและ HMI

2-2

6

หลักการควบคุม ลูปปิ ดวงจรและ
เปิ ดวงจร การควบคุมโดยใช้เครื่ อง
ควบคุมอัตโนมัติ PLC
สอบปฏิบตั ิกลางภาคเรี ยน
สอบกลางภาคเรี ยน

2-2

7

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่ อการสอน
การอภิปราย การสาธิต
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

8

การเขียนโปรแกรมแลดเดอร์
และบูลลีนการใช้ชุดฝึ กPLC-1

9

แบบฝึ กหัดการใช้ชุดฝึ ก PLC-1

10

ใบงานที่ 1-2 การเขียนโปรแกรม
PLC-1

2-2

การทดลองปฏิบตั ิการ

11

ใบงานที่ 3-5 การเขียนโปรแกรม
PLC-1

2-2

การทดลองปฏิบตั ิการ

12

การเขียนโปรแกรมบูลลีน ด้วย

2-2

การบรรยาย
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13
14

15
16

เครื่ องโปรแกรมมือถือ การใช้
ชุดฝึ ก PLC รุ่ น Nano
แบบฝึ กหัดการใช้ชุดฝึ ก PLC รุ่ น
Nano

การทดลองปฏิบตั ิการ

ธัญญาวินิชกุล

2-2

การทดลองปฏิบตั ิการ

การเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ ด้วย
คอมพิวเตอร์ การใช้ชุดฝึ ก PLC
รุ่ น Micro IEC1131-3
แบบฝึ กหัดการใช้ชุดฝึ ก PLC รุ่ น
Micro การใช้งาน PLC รุ่ นต่าง ๆ

2-2

การบรรยาย
การสาธิต

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล

2-2

สอบปลายภาคเรี ยน

1.30

การทดลองปฏิบตั ิการ
การบรรยาย การสาธิต
40%

ผศ.สมนึก
ธัญญาวินิชกุล
-

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้ *

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

1
2

1.3, 2.2, 3.3
ใบงาน
10, 11
2.1, 2.2, 2.3, 3.1,
สอบกลางภาคเรี ยน
7
3.3
สอบปลายภาคเรี ยน
16
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
20%
40%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ไม่มี
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เอกสารประกอบการสอนไฟฟ้ าเบื้องต้นและการใช้งานชุดฝึ กพีแอลซี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
อานาจ ทองผาสุ ข. (2532). การควบคุมมอเตอร์ . กรุ งเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
สุ วรรณ์ บุญทิพย์. (2539). ไฟฟ้าอุตสาหกรรม. กรุ งเทพมหานคร: สมาคมส่ งเสริ ม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
สุ เธี ยร เกียรติสุนทร. (2536). หลักการทางานและเทคนิคการประยุกต์ ใช้ งาน PC/PLC.
กรุ งเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน.
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พรจิต ประทุมสุ วรรณ์. (2536). ทฤษฎีและการใช้ งาน (PC/PLC). กรุ งเทพมหานคร:
เรื อนแก้วการพิมพ์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผสู ้ อนจัดทาเว็บบอร์ ดเพื่อรับข้อเสนอแนะในรายวิชานั้น
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ทบทวนผลประเมินการเรี ยนรู้
การสังเกตการสอนจากความสนใจของนักศึกษา
ผลการสอบกลางภาคและผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอนและปรับปรุ งสื่ อประกอบการสอน
ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทบทวนผลคะแนนจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลคะแนนและวิธีการให้คะแนน
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบคะแนนในการประเมินผลใหม่อีกครั้ง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี
ปรับปรุ งเนื้ อหา ข้อสอบ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทุกปี
สลับผูส้ อนเพื่อให้เกิดมุมมองหลาย ๆ ด้าน

