
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวชิา ปฏิบัตกิารอิเล็กทรอนกิส� 1 
 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อตุสาหกรรม  
 

หมวดท่ี  1   ข(อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 รหัส 6563312 รายวิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส� 1 
 

2.  จํานวนหน/วยกิต 
 3 หน"วยกิต (0-3-0) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

              เป'ดสอนให*กับหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
              เป'ดสอนให*กับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป1นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                       � บังคับ                           � เลือก 

                        

              กลุ"มวิชา  
                       � ภาษาและการส่ือสาร              � มนุษยศาสตร� 
                       � สังคมศาสตร�                        � วิทยาศาสตร�กับคณิตศาสตร�   
        หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ"มวิชา                       
            � แกน  � บังคับ  � เลือก 

    � เฉพาะด*าน        � บังคับ  � เลือก 
    � พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ        � บังคับ   � เลือก 
    � เอก        � บังคับ   � เลือก 
    � โท         � บังคับ   � เลือก 
    � อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารย�ผู(รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย�ผู(สอน 
 อาจารย�ผู*สอน   1 อาจารย� ธวัชชัย  ทองเหล่ียม 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นป7ที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558   ช้ันปEท่ี 1  
 

6. รายวิชาที่ต(องเรียนมาก/อน (Pre-requisite) (ถ(ามี)   
�  ไม"มี 

 �  มี     รายวิชา อิเล็กทรอนิกส� 1  
 

7. รายวิชาที่ต(องเรียนพร(อมกัน  (Co-requisites) (ถ(ามี) 
 �   ไม"มี 
 �   มี    รายวิชา อิเล็กทรอนิกส� 1 
 

8. สถานที่เรียน   
 �   ห*องบรรยาย 
 �   ห*องปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล/าสุด 
 �  วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี   ........... เดือน ............... ........................   พ.ศ .....  ..........  
 �  วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล"าสุด พ.ศ. 2555 
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หมวดท่ี  2   จุดมุ/งหมายและวัตถุประสงค� 
 

1.  จุดมุ/งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู�ของรายวิชา) 
หลังจากท่ีเรียนรายวิชาน้ีแล*ว นักศึกษามีความสามารถในการกระทําส่ิงต"อไปน้ีได* 
1.1 นําความรู*จากรายวิชาอิเล็กทรอนิกส� 1 มาออกแบบและสร*างวงจรท่ีสามารถใช*งานได*จริง 
1.2 สามารถทํางานร"วมกับผู*อ่ืน ตรงต"อเวลา แต"งกายเหมาะสมและมีความรับผิดชอบต"อหน*าที่ของตนเอง 
 

2.  วัตถุประสงค�ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเป�ดสอนเป�นครั้งท่ี 2 เป�นต�นไปควรนําข�อมูลจากมคอ.5   
     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว�ในข�อน้ี) 

ทดสอบพื้นฐานความรู*ของผู*เรียน เพื่อปรับปรุงรูปแบบการสอนให*เหมาะสมกับผู*เรียน โดยยังคงมีเน้ือหา
รายวิชาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา และเปล่ียนแปลงเน้ือหาให*ทันสมัยสอดคล*องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา  
ปฏิบัติการเสริมความรู*ทางทฤษฎีรายวิชาอิเล็กทรอนิกส� 1 
 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช(ต/อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด(วยตนเอง กิจกรรมเพ่ิมเติม 

 0 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 30 ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา 

0 ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา 

30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 
3.  จํานวนชั่วโมงต/อสัปดาห�ที่อาจารย�ให(คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก/นักศึกษาเปQนรายบุคคล 
     2 ช่ัวโมง/สัปดาห�  (โดยกําหนดไว�ในประมวลผลการสอน และแจ�งให�นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรก 
     ของการสอน) 
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หมวดท่ี  4   การพัฒนาผลการเรียนรู(ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู(แต/ละด(านที่มุ/งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู( กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
1.1 มีวินัย ตรงต"อเวลา รับผิดชอบต"อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข*อบังคับ
ต"างๆ ขององค�กรและสังคม 
 

 1.1 พฤติกรรมการเข*าเรียน และ
ส"งงานที่ได*รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให*และตรงเวลา 
1.2 ประเมินผลการนําเสนอ
รายงานที่มอบหมาย 
1.3 การแต"งกายถูกต*องตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 
2. ความรู( 

ผลการเรียนรู( กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
2.1 มีทักษะการต"อและคํานวณค"าต"าง ๆ ท่ี
ทําการต"อตัวต*านทานแบบต"าง ๆ ได* 
2.2 มีทักษะการวัดและคํานวณค"าแรงดัน 
และกระแส ที่ทําการต"อตัวต*านทานแบบ
ต"าง ๆ ได* 
2.3 มีทักษะการต"อและวิเคราะห�วงจร
ไดโอดได*  
2.4 มีทักษะการต"อและวิเคราะห�วงจรซี
เนอร�ไดโอดได*  
2.5 มีทักษะการต"อและวิเคราะห�การ
ทํางานทางด*านไฟฟNากระแสตรงของ
ทรานซิสเตอร� BJT ได* 
2.6 มีทักษะการต"อและวิเคราะห�วงจรขยาย
สัญญาณ และวงจรสวิตช�ของทรานซิสเตอร�
แบบ BJT ได* 
2.7 มีทักษะการต"อและวิเคราะห�การ
ทํางานทางด*านไฟฟNากระแสตรงของ 
MOSFET ได* 
2.8 มีทักษะการต"อและวิเคราะห�วงจรขยาย
สัญญาณและวงจรสวิตช�ของ MOSFET ได* 

2.1 บรรยาย อภิปราย 
วิธีการการทดลองและ
การใช*เครื่องมือวัดให*
กรณีศึกษา  

2.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
ด*วยข*อสอบ 
2.3 ผลการทดลอง ตอบคําถาม
ท*ายการทดลอง และสรุปผลการ
ทดลอง 
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ผลการเรียนรู( กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
2.9 ออกแบบสร*างและวิเคราะห�การทํางาน
ของวงจรออปแอมปZพื้นฐาน 
2.10 ออกแบบแหล"งจ"ายไฟฟNากระแสตรง
อย"างง"ายได* 

  

 
3. ทักษะทางปRญญา 

ผลการเรียนรู( กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
3.1 สามารถคิด วิเคราะห� และแก*ไขป[ญหา
ด*านวิศวกรรมได*อย"างมีระบบ รวมถึงการใช*
ข*อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได*
อย"างมีประสิทธิภาพ 
3.2 สามารถสืบค*นข*อมูลและค*นคว*าหา
ความรู*เพิ่มเติมได*ด*วยตนเอง เพื่อการเรียนรู*
ตลอดชีวิต และทันต"อการเปล่ียนแปลงทาง
องค�ความรู*และเทคโนโลยีใหม" ๆ 

3.1 บรรยาย อภิปราย 
ให*กรณีศึกษา กําหนดใบ
ปฏิบัติงานเพื่อทดลอง
ตามใบปฏิบัติงาน 
3.2 ให*นักศึกษาฝ]ก
ทักษะการต"อวงจร 
 

3.1 การแก*ป[ญหาการต"อทดลอง 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู( กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
4.1 พัฒนาการเรียนรู*ด*วยตนเอง 
4.2 สามารถส่ือสารและรับผิดชอบงานใน
กลุ"ม 

4.1 ให*นักศึกษาปรึกษา
กันในการทําแบบฝ]กหัด 
 

4.1 ประเมินจากรายงานและ
การบ*าน 
 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช(เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู( กลยุทธ�การสอน กลยุทธ�การประเมินผล 
5.1 สามารถประยุกต�ใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัยได*
อย"างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถใช*เครื่องมือการคํานวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข*องได*  

5.1 กําหนดโจทย�
การบ*านท่ีต*องอาศัย
ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข 

5.1 ตรวจสอบกระบวนการคิดของ
นักศึกษาจากโจทย�การบ*าน 
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ค/านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
2. ซื่อสัตย� เสียสละ อดทน  
3. กตัญ^ูต"อพ"อแม" ผู*ปกครอง ครูบาอาจารย�  
4. ใฝ_หาความรู* หมั่นศึกษาเล"าเรียนท้ังทางตรง และทางอ*อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย�  
7. เข*าใจเรียนรู*การเป1นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู*น*อยรู*จักการเคารพผู*ใหญ" 
9. มีสติรู*ตัว รู*คิด รู*ทํา  
10. รู*จักดํารงตนอยู"โดยใช*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข*มแข็งทั้งร"างกาย และจิตใจ ไม"ยอมแพ*ต"ออํานาจฝ_ายตํ่า  

12. คํานึงถึงผลประโยชน�ของส"วนรวมมากกว"าผลประโยชน�ของตนเอง  
 

หมวดท่ี    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  
 

สัปดาห�ท่ี หัวข(อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ความสอดคล*อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู*(TQF) ค"านิยม 
12 

ประการ 
(ระบุข*อท่ี
สอดคล*อง) 

1 การใช*เครื่องมือพื้นฐานของ
ห*องปฏิบัติการ 

3 1.1 แจกแนวการจดัการ
เรียนรู*และช้ีแจง 
1.2 ฝ]กทักษะการใช*
เครื่องมือวัดใน
ห*องปฎิบัติการท่ีถูกวิธี 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

2 ใบปฏิบัติงานท่ี 1 การต"อตัว
ต*านทาน 
1. การต"อตัวต*านทานอนุกรม 
2. การต"อตัวต*านทานขนาน 
3. การต"อตัวต*านทานผสม 

3 1. ต"อวงจรและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง 

2, 4, และ 
9 
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สัปดาห�ท่ี หัวข(อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ความสอดคล*อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู*(TQF) ค"านิยม 
12 

ประการ 
(ระบุข*อท่ี
สอดคล*อง) 

    ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

 

3 ใบปฏิบัติงานท่ี 2 กฏของ
โอห�ม และวงจรไฟฟNา (2) 
1. การวัดกระแส 
2. การวัดแรงดัน 
 

3 1. ต"อวงจรและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

4 ใบปฏิบัติงานท่ี 3 วงจร RC  
 

3 1. ต"อวงจรและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

5 ใบปฏิบัติงานท่ี 4 Diode and 
Diode Applications 

3 1. ต"อวงจรและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

6 ใบปฏิบัติงานท่ี 5 Zener 
Diode Application 

3 1. ต"อวงจรและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

 



 8

สัปดาห�ท่ี หัวข(อ/รายละเอียด 

จํานวน
ช่ัวโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

ความสอดคล*อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู*(TQF) ค"านิยม 
12 

ประการ 
7 ใบปฏิบัติงานท่ี 6 BJT 

Amplifier  
1. การใช*ฟ[งก�ชันเจนเนอร�เร
เตอร� 
2. การใช*ออสซิลโลสโคป 
3. BJT DC Biasing 
4. BJT Amplifier 

3 1. ต"อวงจรและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

8 สอบกลางภาค 3 แบบทดสอบ  2 

9 ใบปฏิบัติงานท่ี 7 MOSFET 
Amplifier 
1. DC Biasing 
2. MOSFET Amplifier 

3 
 

1. ประกอบและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

10 ใบปฏิบัติงานท่ี 8 
Operational Amplifier 
Application (1) 

3 1. ประกอบและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

11 ใบปฏิบัติงานท่ี 8 
Operational Amplifier 
Application (2) 

3 1. ประกอบและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 
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สัปดาห�ท่ี หัวข(อ/รายละเอียด 

จํานวน
ช่ัวโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

ความสอดคล*อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู*(TQF) ค"านิยม 
12 

ประการ 
12 ใบปฏิบัติงานท่ี 9 Power 

Supply Circuits 1 
3 1. ประกอบและทดลอง

วงจรตามใบงาน 
1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

13 ใบปฏิบัติงานท่ี 10 Power 
Supply Circuits 2 

3 1. ประกอบและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

14 
 

ใบปฏิบัติงานท่ี 11 การ
ประยุกต�ใช*งงานวงจร
อิเล็กทรอนิกส� 

3 1. ประกอบและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

15 การใช*หัวแร*ง ตะก่ัวบัดกร ี
และท่ีดูดตะก่ัว 

3 1. ฝ]กการใช*หัวแร*งบดักร ี
และใช*หัวแร*งพร*อมกับท่ี
ดูดตะก่ัวถอดอุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส� 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 
4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 

16 
 

การต"อวงจรอิเล็กทรอนิกส� 3 1. ประกอบและทดลอง
วงจรตามใบงาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม ระดับ 2 
2. ความรู*ระดับ 1 และ 5 
3. ทักษะความสัมพันธ�ระดับ
บุคคล ระดับ 2 

2, 4, และ 
9 
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สัปดาห�ท่ี หัวข(อ/รายละเอียด 

จํานวน
ช่ัวโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

ความสอดคล*อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู*(TQF) ค"านิยม 
12 

ประการ 
    4. ทักษะการวิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 

 

17 สอบปลายภาค 3 แบบทดสอบ  2 
 

หมายเหตุ  ไม"จําเป1นต*องสอดคล*องกับ “ค"านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห� 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู( (สอดคล�องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
 

ผลการเรียนรู( วิธีการประเมิน สัปดาห�ที่ประเมิน 
สัดส/วนของการประเมิน 

(รวม 100%) 
1. มีทักษะการต"อและคํานวณค"าต"าง ๆ ท่ีทําการต"อตัว
ต*านทานแบบต"าง ๆ ได* 
2. มีทักษะการวัดและคํานวณค"าแรงดัน และกระแส ท่ี
ทําการต"อตัวต*านทานแบบต"าง ๆ ได* 
3. มีทักษะการต"อและวิเคราะห�วงจรไดโอดได*  
4. มีทักษะการต"อและวิเคราะห�วงจรซีเนอร�ไดโอดได*  
5. มีทักษะการต"อและวิเคราะห�การทํางานทางด*าน
ไฟฟNากระแสตรงของทรานซิสเตอร� BJT ได* 
6. มีทักษะการต"อและวิเคราะห�วงจรขยายสัญญาณ 
และวงจรสวิตช�ของทรานซิสเตอร�แบบ BJT ได* 

สอบกลางภาค 
 

9 
 

20% 
 

7. มีทักษะการต"อและวิเคราะห�การทํางานทางด*าน
ไฟฟNากระแสตรงของ MOSFET ได* 
8. มีทักษะการต"อและวิเคราะห�วงจรขยายสัญญาณและ
วงจรสวิตช�ของ MOSFET ได* 
9. ออกแบบสร*างและวิเคราะห�การทํางานของวงจรออป
แอมปZพ้ืนฐาน 
10. ออกแบบแหล"งจ"ายไฟฟNากระแสตรงอย"างง"ายได* 

 สอบปลายภาค 17 20% 

 เข*าเรียน  
ผลการปฏิบัติใบ
งาน 

1-8 และ 10-16 60% 

  

 
หมายเหตุ ให*ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม"จําเป1นต*องประเมินทุกสัปดาห� 
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หมวดท่ี  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
 - เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส�สําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
 - 
2.  เอกสารและข(อมูลสําคัญ 

- พันธ�ศักด์ิ พุฒิมานิตพงศ� , อิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม, ซีเอ็ดยูเคช่ัน, บมจ. 
- ส่ือการสอนออน�ไลน�, งานไฟฟWาและอิเล็กทรอนิกส�เบ้ืองต(น, http://www.kpp.ac.th/. 

 
3.  เอกสารและข(อมูลแนะนํา 

- หนังสือ ตํารา เว็บไซต�ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เก่ียวของอุปกรณ�และวงจรอิเล็กทรอนิกส�  

 
หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ�การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนากลุ"มระหว"างผู*สอนและผู*เรียน 
1.2 การสังเกตพฤติกรรมของผู*เรียน 
1.3 แบบประเมินผู*สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2.  กลยุทธ�การประเมินการสอน 

2.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู*เรียน 
2.2 การสอบ 
2.3 การอภิปรายและการตอบข*อซักถาม 
2.4 ผลการปฏิบัติตามใบงาน 
2.5 การสัมภาษณ�  
2.6 การศึกษาค*นคว*าด*วยตนเอง 
2.7 การทวนสอบประเมินผลการเรียนรู* 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากสอนครบตามแนวการจัดการเรียนรู*แล*ว นําบันทึกหลังการสอนในแต"ละสัปดาห�ที่ได*จากการสังเกต 
มาระดมสมองระหว"างผู*สอนและผู*เรียน และอาจารย�ในโปรแกรม ตลอดจนหาข*อมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใช*ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต"อไป  
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว"างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข*อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู*ใน

วิชาได*จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ"มตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา คือ การทวนสอบการให*คะแนนจากหัวหน*าสาขาวิชา และฝ_ายวิชาการของ
คณะวิทย�ฯ 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได*มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให*เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปE ตามข*อเสนอแนะการทวนสอบตามข*อ 4  
5.2 ในรายวิชาเดียวกันที่มีหลายหมู"เรียน ควรแบ"งเน้ือหาให*มีอาจารย�รับผิดชอบอย"างน*อย 2-3 คน เพื่อให*

นักศึกษาทุกหมู"เรียนมีมุมมองที่เหมือนกันและเกิดมุมมองใหม" ๆ ด*วย รวมทั้งการออกข*อสอบควรไปในทิศทาง
เดียวกันและตัดเกรดผลการเรียนโดยใช*เกณฑ�ช"วงคะแนนเดียวกัน 

 
หมวดอื่นๆ  

 
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร(างสรรค�กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ(ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก/สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ(ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


