มคอ.3
แผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและ
อิเล็กทรอนิกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา : 010723108 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
2. จํานวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร. จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
4.2 อาจารย์ผู้สอน
: รศ.ดร. จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทเี่ รียน
: 1/2561 / ปี 1, 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
: ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 89 ห้อง 502, 602 และ
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปราจีนบุรี ห้อง T2-T3
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : กรกฎาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ออธิบายรายละเอียดของระบบหน่วย SI และมาตรฐานการวัด
1.2 เพื่ออธิบายหลักการของเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกและดิจติ อล
1.3 เพื่ออธิบายหลักการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้า
1.4 เพื่ออธิบายสัญญาณรบกวนในวงจรไฟฟ้าและการลดทอน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อบรรลุตาม ELO (Expected Learning Outcome) เพิ่มทักษะนักศึกษาโดย
สอดแทรกการสอนลักษณะ PLO (Problem Based Learning)

มคอ.3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การวัดและค่าผิดพลาด หน่วยและมาตรฐานของการวัด คุณสมบัติของเครื่องมือวัด การวัดแรงดันและ
กระแสไฟฟ้าทัง้ ไฟกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟ้า
เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล การวัดความต้านทาน อินดัคแตนซ์ คาปาซิแตนซ์ การวัดความถี่และคาบเวลากับ
ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานดิวเซอร์ การสอบเทียบ
Measurements and errors, units and standard of measurement, instrument
characteristics, measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital
instruments, electrical power measurement, digital instruments, measurement of
resistance, inductance, capacitance; frequency and period/time-interval measurement;
noises; transducers; calibration.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

42 ชั่วโมง

ไม่มี

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
84 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3 ชั่วโมง / สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (CLO) ของรายวิชา
ELO 1 (S) ความรู้พนื้ ฐานทางวิศวกรรม
มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเพียงพอต่อการเรียนรู้การทํางานในวิชาชีพที่รับผิดชอบ และสามารถต่อ
ยอดการทํางานด้านวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุมในระดับที่สงู ขึ้นได้ด้วยตนเอง
ELO 2 (S) การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม
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ELO 1 (S) ELO 2 (S) ELO 3 (S) ELO 4 (S) ELO 5 (S) ELO 6 (G) ELO 7 (G) ELO 8 (S) ELO 9 (G)
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
TQF
1, 2
2, 3, 5 1, 3, 5 1, 2, 5 2, 3, 5
1, 4
1, 3, 5 1, 4, 5 2, 3, 4




1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (ความรับผิดชอบรอง)
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- แนะนําข้อปฏิบัติต่างๆ สําหรับการเข้าเรียน กฎระเบียบและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ
1.3 วิธีการประเมินผล
- การเข้าเรียนของนักศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับ ขาดความรับผิดชอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ (ความรับผิดชอบหลัก)
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทีส่ ําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ใช้ภาพ วีดิโอ หรืออุปกรณ์จริงเป็นสื่อการสอน
- มอบหมายงานให้ค้นคว้าเป็นกลุ่ม และนําเสนอเพื่อร่วมกันอภิปราย
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการสอบ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ในตอนท้ายของข้อสอบ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับวิเคราะห์
ปรับปรุงการสอน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (ความรับผิดชอบหลัก)
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.2 วิธีการสอน
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
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3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาอธิบาย วิเคราะห์ และนําเสนอในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(5) สามารถใช้เครือ่ งมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกีย่ วข้องได้
5.2 วิธีการสอน
- แนะนําการคํานวณตามรายละเอียดเนื้อหาวิชา การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.3 วิธีการประเมินผล
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาที่เรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หัวข้อ/รายละเอียด

แนะนําเนื้อหาวิชา แนวทางการเรียนการสอน
และการวัดผล
หน่วย SI การแปลงหน่วย มาตรฐานเครื่องมือวัด
มาตรวิทยา
ค่าผิดพลาดในการวัด เลขนัยสําคัญ
การวิเคราะห์ทางสถิติ
เครื่องวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า
โวลท์มิเตอร์ และ แอมป์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์
การวัดกําลังไฟฟ้า
ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์
เครื่องนับความถี่และเวลา
ออสซิลโลสโคป
สอบกลางภาค
ออสซิลโลสโคป (ต่อ)
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
วงจรบริดจ์ DC และ AC

จํานวน กิจกรรมการเรียน
(ชม.) การสอน/สื่อที่ใช้

3

บรรยาย

3

บรรยาย

3

Work Shop

3

บรรยาย

3
3
3
3
2

Work Shop
บรรยาย
Work Shop
บรรยาย
เริ่ม 1 ต.ค. 61

3
3

Work Shop
บรรยาย
Work Shop

ผู้สอน

JEW
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13
14
15
16
17

เซนเซอร์ประเภทให้เอาท์พุตเป็นสัญญาณไฟฟ้า
สัญญาณรบกวนในการวัดทางไฟฟ้า
การลดทอนสัญญาณรบกวนและวงจรกรองความถี่
ทบทวน
สอบปลายภาค (จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์)

3
3
3
3
3

บรรยาย
Work Shop
บรรยาย
เริ่ม 26 พ.ย. 61

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู*้

วิธีการประเมิน

กําหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่)
9
17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
50%

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การเข้าเรียน การตอบ
2
1.1
2-15
20%
คําถาม การบ้าน
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
1

2.1, 3.1, 5.1

3. วัน เวลา และสถานทีเ่ รียน
ตอน 1 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร 89 ห้อง 602
ตอน 2 วันพุธ
เวลา 17.00-20.00 น. อาคาร 89 ห้อง 502
ตอน 3 วันศุกร์
เวลา 13.00-16.00 น. ปราจีนบุรี อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง T2-T3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสาร
1.1 จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม, “การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด,” 2554.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 David A. Bell, “Electronic Instrumentation and Measurements,” 2nd Edition, PrenticeHall, 1994.
3.2 J. P. Holman, “Experimental Methods for Engineers,” 5th Edition, Mc-Graw Hill, 1989.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินผลการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. การปรับปรุงการสอน
รับฟังข้อเสนอแนะและทบทวนบทบาทการสอน
4. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
พิจารณาจากผลการเรียนและแบบประเมิน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงวิธีการสอนให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาและเสริมแนวทางการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
---------------------------------------------------
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