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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา                มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
NP421  การควบคุมและการวดัในอุตสาหกรรม (Industrial Instrument and Control) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต / วชิาเอกเลือก สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั ฉิมฉวี 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 3 - 4  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน  
 หอ้ง 2302 ตึก 23 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
 จดัท ารายละเอียดรายวชิา วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างาน เทคโนโลยกีารวดั เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ 

ไดแ้ก่ วดัระยะทาง วดัระดบั วดัความดนั และ วดัอุณหภูมิ อุปกรณ์และเคร่ืองวดัเชิงอุปทานและเชิงเลข 
ทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ การประมวล สัญญาณและการแสดงผล เพื่อการควบคุมระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม  
โดยการวเิคราะห์ และค านวณ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพวศิวกรรมดว้ย 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหต้อบสนองต่อการเรียนรู้ของรายวชิา และ  
ปรับปรุงเน้ือหาเพื่อใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัการววิฒันาการทางวศิวกรรมและเทคโนโลย ี
และขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
หลกัการท างาน เทคโนโลยกีารวดั เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ วดัระยะทาง วดัระดบั 

วดัความดนั และ วดัอุณหภูมิ อุปกรณ์และเคร่ืองวดัเชิงอุปทานและเชิงเลข ทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ การประมวล 
สัญญาณและการแสดงผล เพื่อการควบคุมระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม  
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงา
น 

การศึกษาด้วยตนเ
อง 

45 ชัว่โมง  / 
ภาคการศึกษ

า 

สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพา
ะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติั 90 ชัว่โมง / 
ภาคการศึกษา 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล  
- อาจารยป์ระกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเวบ็ไซตข์องระบบ Learning Management System (LMS) 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะนกัศึกษาท่ีตอ้งการ) 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
            พฒันานกัศึกษาใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.1.1 เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุ์จริต  
1.1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  
1 .1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

1.1.4 สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมต่อบุคคล องคก์ร สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ 

รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

1.2. วิธีการสอน 
ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 

โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
นกัศึกษาตอ้งมีความรับผดิชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมา
ชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา 
รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 
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1.3. วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน 

การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
1.3.2 ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
1.3.3 ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
1.3.4 ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

2. ความรู้ 
2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ท่ีต้องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัรายวชิาน้ี โดยมาตรฐานความรู้ครอบคลุมดงัน้ี 
2.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วทิยาศาสตร์พื้นฐาน วศิวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อการประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลย ี 
2.1.2 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั 

ในเน้ือหาของสาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.1.4 สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
2.1.5 สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

2.2. วิธีการสอน 
ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  เช่นบรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตท์างปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง 
โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้นๆ 
นอกจากน้ีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเฉพาะเร่ือง เก่ียวกบัการคว
บคุมและการวดัในอุตสาหกรรม 

2.3. วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่างๆคือ 
2.3.1 การทดสอบยอ่ย 
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2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
2.3.4 ประเมินจากโครงการท่ีน าเสนอ 
2.3.5 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา  
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการ รวบรวมขอ้มูล การ วเิคราะห์ 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1.1 มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี  
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
3.1.3 สามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ 

รวมถึงการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.1.4 มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

ในการพฒันานวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
3.1.5 สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
3.2. วิธีการสอน 

3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยกุตเ์ทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.2.3 ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

3.3. วิธีการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น 

ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การปฏิบติังานจริง การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
เป็นตน้ 

 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
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4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบครอบคลุมดงัน้ี 
4.1.1 สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย 

และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพมาส่ือสารต่อสังคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม  

4.1.2 สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

4.1.3 สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  
4.1.4 รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

4.1.5 มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสังคม 
 

4.2. วิธีการสอน 
สอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้นขา้มหลกัสูตร 

หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ 
โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 
ดงัน้ี 

4.2.1 สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.2.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2.3 สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.2.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
4.2.5 มีภาวะผูน้ า 

4.3. วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูล 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
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และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
นกัศกึษาตอ้งมทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครอบคลุมดงันี้  
5.1.1 มทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร ์ส าหรบัการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีไดเ้ป็นอยา่งดี  
5.1.2 มทีกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศทางคณติศาสตรห์รอืการแสดงสถติปิระยกุต ์

ต่อการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 
5.1.3 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ทีท่นัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
5.1.4 มทีกัษะในการสื่อสารขอ้มลูทัง้ทางการพดู การเขยีน และการสื่อความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์  
5.1.5 สามารถใชเ้ครือ่งมอืการค านวณและเครือ่งมอืทางวศิวกรรม 

เพื่อประกอบวชิาชพีในสาขาวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งได้ 
 
5.2. วิธีการสอน 
5.2.1 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่างๆ ใหน้กัศกึษาไดว้เิคราะหส์ถานการณ์จ าลอง 

และสถานการณ์เสมอืนจรงิ และน าเสนอการแกปั้ญหาทีเ่หมาะสม 
เรยีนรูเ้ทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังานในหลากหลายส
ถานการณ์ 

5.2.2 มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซตส์ื่อการสอน Learning Management 
System (LMS) และการท ำรำยงำน โดยเน้นกำรน ำตวัเลข 
หรอืมสีถติอิา้งองิจากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

5.2.3 น าเสนอโดยใชร้ปูแบบสถานการณ์จ าลอง และน าเสนอการแกปั้ญหาทีเ่หมาะสม  
5.3. วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎ ี

การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 
หรอืคณติศาสตรแ์ละสถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 

5.3.1 ประเมนิจากเทคนิคการใชเ้ครือ่งมอืการค านวณและเครือ่งมอืทางวศิวกรรม  
5.3.2 

ประเมนิจากเทคนิคในการวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศทางคณติศาสตรห์รอืการแสดงสถติปิระยกุตใ์นก
ารแกปั้ญหาโจทยก์ารค านวณ 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
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1. แผนการสอน 
สปัดา
หท่ี์ 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านว
น 

ชัว่โม
ง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 หลกัการท างาน เทคโนโลยกีารวดั  5 บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
ทดสอบยอ่ย 

ผศ.ดร.วนั
ชยั ฉิมฉว ี

2 เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ 
วดัระยะทาง วดัระดบั วดัความดนั และ 
วดัอุณหภูมิ  

6 บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
ทดสอบยอ่ย 

ผศ.ดร.วนั
ชยั ฉิมฉว ี

3 อุปกรณ์และเคร่ืองวดัเชิงอุปทานและเชิงเลข  6 บรรยาย อภิปราย ทดสอบยอ่ย ผศ.ดร.วนั
ชยั ฉิมฉว ี

4 ทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ  6 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ทดสอบยอ่ย 

ผศ.ดร.วนั
ชยั ฉิมฉว ี

5 สอบกลางภาค - ทดสอบยอ่ย ผศ.ดร.วนั
ชยั ฉิมฉว ี

6 การประมวล สัญญาณและการแสดงผล 
เพื่อการควบคุมระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 

10 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปรายตวัอยา่ง ทดสอบยอ่ย 

ผศ.ดร.วนั
ชยั ฉิมฉว ี

7 กรณีศึกษาระบบการควบคุมและการวดัในอุต
สาหกรรม 

12 บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย งานกลุ่ม งานบุคคล 

ผศ.ดร.วนั
ชยั ฉิมฉว ี

8 สอบปลายภาค                      
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรมท่ี 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 

1.1.1, 1.1.4, 2.1.2 ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1-5 1-7 10% 
1.1.1, 2.1.1-2.1.4, 

3.1.1 
สอบกลางภาค 8 25% 

1.1.1, 2.1.1-2.1.4, สอบปลายภาค 16 55% 
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3.1.1-3.1.3 

2 

2.1.4, 3.1.3-3.1.4, 
4.1.1, 5.1.3-5.1.5 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ 
การน าเสนอรายงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

1.1.3, 2.1.1, 
2.1.3, 4.1.2, 5.1.1 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

3.1.4, 5.1.2 การอ่านและสรุปบทความ 
1.1.2 การส่งรายงานตามท่ีมอบหมาย 

3 1.1.1-1.1.2, 1.1.4 การเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5% 

 
3.1.1-3.1.3, 4.1.3 การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลกั 
- The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook  

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั (จ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิหรอืไม ่
ถา้จ าเป็นใหใ้ส่ดว้ยค าอธบิายตวัสแีดงเขยีนดว้ยลายมอื) 

- เอกสารประกอบการสอน ผศ.ดร.วนัชยั ฉิมฉวี 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

- มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ สภาวศิวกร 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 

ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา 
- แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสาร (LMS) กบันกัศึกษา   
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2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 

3. การปรบัปรงุการสอน 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และสรรหาขอ้มูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 

ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ 
รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 

ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีไดม้าจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาห
กรรมต่างๆ 

 


